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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(2)
Sammanträdesdatum

2018-06-19

Valnämnden

Plats och tid Sessionssalen, stadshuset tisdag den 19 juni 2018 kl. 10:00 – 10:30

Beslutande ledamöter Helena Bååth (S)
Ulla Cassel (V)
Roland Johansson (SD)
Jan Lindeberg (M) tjänstgörande ersättare för Andreas Strandberg (M)
Monika Utter (MP)
Anna Lena Andersson (S)
HåGe Persson (M) tjänstgörande ersättare för Bert Broman (M)

Ej beslutande ersättare Carl-Johan Svensson (S)

Övriga närvarande Tjänstemän
Emma Risberg, valsamordnare
Maria Östgren, kommunsekterare

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 8-18
Maria Östgren

Ordförande
Anna-Lena Andersson (S)

Justerande
Monika Utter (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2018-06-19 Paragrafer § 8-18

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på Kansliet, stadshuset

Underskrift
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(2)
Sammanträdesdatum

2018-06-19

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 8 Anmälan av extra ärenden 3
§ 9 Utnämning av dataskyddsombud för 

valnämnden
2018/180 4

§ 10 Ordningen på valsedlarna i valsedelställen 
samt utplacering av valsedlar i 
valsedelställen

2018/237 5 - 6

§ 11 Antal röstmottagare i vallokalerna 2018/191 7
§ 12 Förordnande av röstmottagare till 

vallokalerna på valdagen 9 september 
2018

2018/240 8

§ 13 Rösträknare 2018/239 9
§ 14 Förordnande av röstmottagare till 

röstningslokalerna 22 augusti - 9 
september 2018

2018/241 10

§ 15 Förordnande av ambulerande 
röstmottagare

2018/192 11 - 12

§ 16 Valskjuts på valdagen 2018/198 13
§ 17 Information till allmänheten om valet 2018/242 14
§ 18 Valsamordnaren informerar 15
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-19

Valnämnden

§ 8 Dnr  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Valnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till:

 Muntlig information från valsamordnare Emma Risberg.

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-19

Valnämnden

§ 9 Dnr 2018/180

Utnämning av dataskyddsombud för valnämnden

Beslut
1. Valnämnden utser Christer Granqvist till dataskyddsombud för 

valnämnden. 

2. Valnämnden uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utse en eller 
flera dataskyddshandläggare utifrån förvaltningens behov.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning samt en kompletterande 
dataskyddslag i kraft. Till följd av detta behöver valnämnden utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet behöver en, eventuellt flera, 
dataskyddshandläggare till sin hjälp. Dataskyddshandläggaren har en operativ 
roll och handläggaren behöver ha tid för uppdraget. 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 3 maj 2018.

2. Utdrag från Datainspektionen om dataskyddsombudets roll, daterad 13 
april. 2018.

______

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet
Valnämnden
Datainspektionen
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-06-19

Valnämnden

§ 10 Dnr 2018/237

Ordningen på valsedlarna i valsedelställen samt 
utplacering av valsedlar i valsedelställen

Beslut
1. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning i valsedelställen i samtliga 

röstnings- och vallokaler.

2. Respektive enskilt parti som deltar i valet, men som inte har rätt att få sina 
valsedlar utlagda av kommunen, ska lämna sina valsedlar till röstnings- och 
vallokalerna för utlägg i valsedelställen av röstmottagarna. 

3. Partiernas namnvalsedlar ska lämnas av respektive parti till röstnings- och 
vallokalerna för utläggning i valsedelställen av röstmottagarna.

4. Information om ordningen på partivalsedlarna i valsedelställen lämnas till 
fullmäktiges gruppledare innan förtidsröstningen startar. 

Beskrivning av ärendet
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska tas emot och placeras i 
röstnings- och vallokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska 
presenteras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt. Kommunen ansvarar 
för att lägga ut partivalsedlar för vissa partier samt blanka valsedlar. Att det 
finns namnvalsedlar i röstnings- och vallokalerna ansvarar samtliga partier själva 
för om inte valnämnden tar ett annat beslut. Röstmottagarna ansvarar för att 
det är ordning i valsedelställen och själva utplaceringen av tillgängliga valsedlar 
under förutsättning att valnämnden tar en sådant beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2018.

Behandling
Monica Utter (MP) föreslår att man lämnar tomma fack i valsedelställen för de 
val partierna inte ställer upp i, se bilaga.

______

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnare för verkställande
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-19

Valnämnden

§ 11 Dnr 2018/191

Antal röstmottagare i vallokalerna

Beslut
1. Fem röstmottagare ska tjänstgöra i varje vallokal.

2. Minst tre röstmottagare måste tjänstgöra samtidigt i vallokalen och en av 
dessa ska vara ordförande eller vice ordförande.

Beskrivning av ärendet
För varje valdistrikt ska valnämnden förordna minst fyra röstmottagare, varav 
en ordförande och en ersättare för ordförande (vallagen 3 kap. 4 §). Vid 
röstmottagning i vallokal ska minst tre av röstmottagare vara närvarande. En av 
dessa ska vara ordförande eller ersättare för ordförande (vallagen 3 kap. 6 §).
I föregående val år 2014 tjänstgjorde fem röstmottagare i varje vallokal i 
Ludvika kommun. En ökad bemanning ger ökad flexibilitet och större 
möjlighet att vara behjälplig för väljarna under vallokalens öppettider.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2018.

______

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnare för verkställighet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-19

Valnämnden

§ 12 Dnr 2018/240

Förordnande av röstmottagare till vallokalerna på 
valdagen 9 september 2018

Beslut
1. Förordna röstmottagare till de 18 valdistriktens vallokaler enligt förteckning 

daterad den 8 juni 2018.

2. För att få tjänstgöra i en vallokal krävs det att varje enskild röstmottagare 
deltagit i den obligatoriska utbildningen av valsamordnaren eller tillgodo-
gjort sig utbildningen på annat sätt. 

Beskrivning av ärendet
I förteckningen daterad 8 juni 2018 redovisas förslag på fem röstmottagare per 
vallokal till kommunens 18 valdistrikt. 

Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som 
behövs för uppdraget (vallagen 3 kap. 5 §). Valmyndigheten har tagit fram en 
handledning för röstmottagning i vallokal. Därutöver finns ett digitalt 
utbildningsmaterial på valmyndighetens hemsida. Samtliga röstmottagare som 
ska tjänstgöra i vallokal bör få utbildning om uppdraget av valsamordnaren.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2018.

2. Förteckning röstmottagare.

______

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnaren
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-19

Valnämnden

§ 13 Dnr 2018/239

Rösträknare

Beslut
Varje valdistrikt kan anlita högst två rösträknare för sammanräkningen av röster 
efter kl. 20.00 på valdagen.

Beskrivning av ärendet
För att den preliminära rösträkningen ska kunna genomföras effektivt och 
rättssäkert föreslås att varje valdistrikt får anlita två rösträknare för 
sammanräkningen av röster efter kl. 20.00 på valdagen.

Ordföranden i vallokalerna ansvarar för att, om behov finns, anlita rösträknare. 
Valsamordnaren är behjälplig i arbetet med att rekrytera rösträknare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2018. 

______

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnare för verkställighet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-19

Valnämnden

§ 14 Dnr 2018/241

Förordnande av röstmottagare till röstningslokalerna 
22 augusti - 9 september 2018

Beslut
1. Förordna röstmottagare till röstningslokalerna 22 augusti – 9 september 

enligt förteckning daterad 8 juni 2018.

2. För att få tjänstgöra i röstningslokalerna krävs det att varje enskild 
röstmottagare deltagit i den obligatoriska utbildningen av valsamordnaren 
eller tillgodogjort sig utbildningen på annat sätt.

Beskrivning av ärendet
I förteckningen daterad 8 juni 2018 redovisas förslag på röstmottagare, 
inklusive avbytare, till kommunens sex röstningslokaler under förtidsröstnings-
perioden 22 augusti – 9 september samt till tre röstningslokaler på valdagen den 
9 september.

Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som 
behövs för uppdraget (vallagen 3 kap. 5 §). Valmyndigheten har tagit fram en 
handledning för röstmottagning i röstningslokal. Därutöver finns ett digitalt 
utbildningsmaterial på valmyndighetens hemsida. Samtliga röstmottagare som 
ska tjänstgöra i förtidsröstningslokal bör få utbildning om uppdraget av 
valsamordnaren.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2018.

2. Förteckning röstmottagare

______

Beslut skickas till
Akten 
Valsamordnare
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2018-06-19

Valnämnden

§ 15 Dnr 2018/192

Förordnande av ambulerande röstmottagare

Beslut
1. Valnämnden förordnar följande som ambulerande röstmottagare:

- Arne Adolfsson, säkerhetschef
- Gunilla Andersson, projektledare
- Malin Ekholm, utredare
- David Helsing, säkerhetsamordnare
- Sanna Seppänen, samordnare finskt förvaltningsområde 

2. Ambulerande röstmottagare finns tillgängliga utifrån överenskommelser 
från 22 augusti till 9 september under vardagar kl. 13-16 samt i beredskap 
under valdagen.

Beskrivning av ärendet
Det är valnämndens uppgift att utse ambulerande röstmottagare som kan hjälpa 
väljare som inte har möjlighet att ta sig till en röstningslokal på grund av 
exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. Ambulerande 
röstmottagare måste alltid vara minst två personer som arbetar tillsammans. 
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en 
förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa 
väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagarna har tystnadsplikt. 
Följande personer föreslås som ambulerande röstmottagare:

 Arne Adolfsson, säkerhetschef
 Gunilla Andersson, projektledare
 Malin Ekholm, utredare
 David Helsing, säkerhetsamordnare
 Sanna Seppänen, samordnare finskt förvaltningsområde 

Samtliga personer arbetar på kanslienheten, kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2018.

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Ambulerande röstmottagarna
Valsamordnaren för verkställande
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-19

Valnämnden

§ 16 Dnr 2018/198

Valskjuts på valdagen

Beslut
Valnämnden bekostar valskjuts/taxi på valdagen för väljare som är i behov av 
detta.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har under tidigare val bekostat valskjuts för väljare som bor 
avlägset eller isolerat och har svårt att ta sig till vallokalen. Tjänsten har använts 
av några fåtal väljare.

Beställningen av valskjuts gör väljaren direkt till taxi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2018.

______

Beslut skickas till
Valsamordnare för verkställande
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-19

Valnämnden

§ 17 Dnr 2018/242

Information till allmänheten om valet

Beslut
Information till allmänheten om valet ska ske via:

- Kommunens hemsida
- Kommunens Facebook-sida
- Annons i Väsman runt
- Annons i Dala-Demokraten och Nya Ludvika Tidning

Beskrivning av ärendet
Varje kommun har ansvar för att sprida information om valet inom den egna 
kommunen. Kommunen ska informera väljarna om hur valet kommer att 
genomföras, såsom när lokaler för röstning kommer att vara öppna och var de 
ligger.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 8 juni 2018.

______

Beslut skickas till
Valsamordnare för verkställighet
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-06-19

Valnämnden

§ 18 Dnr  Dnr.

Valsamordnaren informerar

Beslut
Valnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från valsamordnaren. 

 Förhandlingsutskottet har beslutat om en höjning av arvoden enligt 
nedan:
a) Ordförande i vallokal 3 500 kr
b) Vice ordförande i vallokal 3 000 kr
c) Röstmottagare i vallokal 2 500 kr
d) Röstmottagare i förtidsröstningslokal 200 kr/timme
e) Rösträknare valdagen 122 kr/tim
f) Arvode utbildning 122 kr/tim
g) Reseersättning betalas ut enligt fastlagd taxa

 Träff i slutet av maj med ordförandena och vice ordförandena.
 Ordinarie utbildning för samtlige sker i slutet av augusti.
 Samordnaren har varit ute och informerat om valet på bland annat 

handikapprådet och pensionärsrådet. Hon kommer även att besöka 
rådet för finskt förvaltningsområde.

2. De ambulerande röstmottagarna kommer att besöka fler äldreboenden 
detta val. 

______

Beslut skickas till
Akten

15


	Protokoll förstasida
	Anmälan av extra ärenden
	Beslut VN 2018-06-19
Anmälan av extra ärenden

	Utnämning av dataskyddsombud för valnämnden
	Beslut VN 2018-06-19
Utnämning av dataskyddsombud för valnämnden

	Ordningen på valsedlarna i valsedelställen samt utplacering av valsedlar i valsedelställen
	Beslut VN 2018-06-19
Ordningen på valsedlarna i valsedelställen samt utplacering av valsedlar i valsedelställen
	Sida 1
	Sida 2


	Antal röstmottagare i vallokalerna
	Beslut VN 2018-06-19
Antal röstmottagare i vallokalerna

	Förordnande av röstmottagare till vallokalerna på valdagen 9 september 2018
	Beslut VN 2018-06-19
Förordnande av röstmottagare till vallokalerna på valdagen 9 september 2018

	Rösträknare
	Beslut VN 2018-06-19
Rösträknare

	Förordnande av röstmottagare till röstningslokalerna 22 augusti - 9 september 2018
	Beslut VN 2018-06-19
Förordnande av röstmottagare till röstningslokalerna 22 augusti - 9 september 2018

	Förordnande av ambulerande röstmottagare
	Beslut VN 2018-06-19
Förordnande av ambulerande röstmottagare
	Sida 1
	Sida 2


	Valskjuts på valdagen
	Beslut VN 2018-06-19
Valskjuts på valdagen

	Information till allmänheten om valet
	Beslut VN 2018-06-19
Information till allmänheten om valet

	Valsamordnaren informerar
	Beslut VN 2018-06-19
Information 


