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Valnämnden
Maria Östgren

Till Valnämndens ledamöter
och ersättare

Valnämnden

Tid: Fredag 17 augusti 2018, kl. 13:00

Plats: Sessionssalen Stadshuset

Ärenden Dnr

1 Val av justerare
2 Anmälan av extra ärenden
3 Valnämndens preliminära rösträkning - 

onsdagsräkningen
2018/288

4 Förordnande av röstmottagare i vallokalerna 
Stallbacken och Rävvåla

2018/302

5 Valvärdar 2018/299
6 Ordningsregler i röstmottagningsställen 2018/290
7 Avtal med Post Nord gällande valtjänster, 

förtidsröster
2018/238

8 Utkvittering och inlämning av förtidsröster på 
PostNord

2018/289

9 Delegation till valnämndens ordförande i 
brådskande ärenden

2018/303

10 Valsamordnaren informerar
11 Säkerhetsgruppen informerar
12 Val av justerande

Anna-Lena Andersson
ordförande

Maria Östgren
nämndsekreterare
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Val av justerande
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Anmälan av extra ärenden
- Närvarorätt, Jessica Hedlund, utredare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2018-07-06

Diarienummer
KS  2018/288 - 00

Kommunstyrelsens förvaltning
Emma Risberg, 0240-860 07
emma.risberg@ludvika.se 

Valnämnden

Valnämndens preliminära rösträkning - 
onsdagsräkningen

Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämndens preliminära rösträkning av förtidsröster ska ske onsdagen 

den 12 september kl. 8.00 i stadshusets sessionssal.

2. Sammanträdet kungörs på kommunens digitala anslagstavla.

3. Åhörare hänvisas till angiven plats i sessionssalen och förväntas delta på 
ett sådant sätt att det inte stör rösträkningen. 

Beskrivning av ärendet
Kommunen ansvarar för granskningen av alla förtidsröster. Vid 
onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som inte skickats ut till vallokalerna, 
de röster som kom tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster som 
kommit in efter valdagen. 

Valnämndens preliminära rösträkning är ett offentligt sammanträde (vallagen 12 
kap. 1 §).   

Emma Risberg
Valsamordnare

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnaren för verkställande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-08-08
Diarienummer

KS  2018/302

Kommunstyrelsens förvaltning
Emma Risberg, 0240-860 07
emma.risberg@ludvika.se 

Valnämnden

Förordnande av röstmottagare i vallokalerna 
Stallbacken och Rävvåla

Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden förordnar Doris Runnberg till vice ordförande vid 

valdistrikt Stallbacken.

2. Valnämnden förordnar Niklas Gustavsson till röstmottagare vid 
valdistrikt Rävvåla istället för Anna-Carin Fridlund.

Beskrivning av ärendet
Röstmottagare till vallokalerna beslutades enligt tjänsteskrivelse daterad 8 juni 
2018. Revidering av förteckningen över röstmottagarna behövs på grund av att 
två röstmottagare har fått helt eller delvis förhinder att tjänstgöra under 
valdagen söndag 9 september. 

Emma Risberg
Valsamordnare

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnaren
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(2)
Datum

2018-08-03
Diarienummer

KS  2018/299

Kommunstyrelsens förvaltning
Emma Risberg, 0240-860 07
emma.risberg@ludvika.se 

Valnämnden

Valvärdar

Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden ger möjlighet att vid valdistrikten Näset och Ludvika gård 

använda sig av personalförstärkning i vallokalen i form av valvärdar. 
Dessa ska ha sin huvudsakliga placering vid angivna lokaler men kan vid  
uttalade behov även vara andra vallokaler behjälpliga i 
informationsfrågor. 

Liban Ali Nur Ludvika gård, Lingongården

Lena Andersson Ludvika gård, Lingongården

Aseel Mahdi Abdulkareem Näset, Marnässkolans matsal

Abdihakim Warsame Näset, Marnässkolans matsal

2. Valnämnden föreslår förhandlingsutskottet att fastställa valvärdarnas 
arvode till 200 kr/timme (jmf med en röstmottagare vid 
förtidsröstningen).

Beskrivning av ärendet
Det har under planeringen av valet 2018 framkommit att det vid några 
vallokaler kan finnas behov av ytterligare funktioner förutom röstmottagare. I 
samband med en träff med vallokalernas ordförande och vice ordförande i maj 
framkom önskemål om språkstöd i vallokaler som har många väljare med 
svenska som andraspråk dvs. valdistrikten Näset (matsalen, Marnässkolan) och 
Ludvika gård (samlingssalen).

I Borlänge kommun kommer det under valet 2018 införas en funktion som 
kallas för valvärdar, vilket Ludvika kommun även föreslås införa. 

Valvärdarnas arbetsuppgifter blir att agera som språkstödjare vid behov, hjälpa 
till med ordning och reda i vallokalen, hjälpa till med köer samt fungera som ett 
stöd till övriga röstmottagare i vallokalen. Valvärden ska inte förväxlas med en 
röstmottagare och ska inte heller ge information om de olika partierna utan ge 
praktisk information kring hur valet går till. 

Valvärden föreslås arvoderas som en röstmottagare vid förtidsröstningen, det 
vill säga 200 kr/timme. Valnämnden föreslås därför begära hos 
förhandlingsutskottet att fastställa arvoderingen. 
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Ludvika kommun
Datum

2018-08-03
Diarienummer

KS 2018/299
Sida

2(2)

Emma Risberg
Samordnare val

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnaren för verkställande
Förhandlingsutskottet 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2018-07-06

Diarienummer
KS  2018/290 - 00

Kommunstyrelsens förvaltning
Emma Risberg, 0240-860 07
emma.risberg@ludvika.se 

Valnämnden

Ordningsregler för röstmottagningsställen

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att fastställa förslaget till ordningsregler för 
röstmottagningsställen i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 6 juli 2018.

Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen får det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta 
inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra 
väljarna i deras val (vallagen 8 kap. 3 §). I samma kapitel, 4 §, framgår det att 
röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället och att den 
som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna skall rätta sig efter de 
anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna 
genomföras. 

Enligt vallagen ska den preliminära rösträkningen ske omedelbart efter att 
röstmottagningen i vallokalen avslutats. Rösträkningen är offentlig och ska 
genomföras utan avbrott (vallagen 11 kap. 1§). 

Valnämnden föreslås anta följande regler för politisk propaganda och annan 
ordning kring röstmottagningslokaler – vallokaler och förtidsröstningslokaler:

Ordningsregler 
Med politisk propaganda menas affischering om politiska partier utanför 
officiella anslagstavlor, utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig 
information om politiska partier eller muntlig information/agitation, med eller 
utan högtalare eller annan teknisk utrustning, eller annat som syftar till att 
otillbörligt påverka eller hindra väljare i deras val.

 Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk propaganda 
(annat än valsedlarna) får finnas i vallokaler/förtidsröstningslokaler. 

 Det får inte hållas tal eller delas ut tryckta eller skrivna upprop till väljarna i 
eller i nära anslutning (cirka 15 meter*) till vallokaler/förtidsröstnings-
lokaler. De röstande ska i lugn och ro utan yttre påverkan välja valsedel och 
lägga sin röst. 

 Valsedelsutdelare får befinna sig utanför en vallokal eller förtidsröstnings-
lokal men inte inomhus. Utdelning av valsedlar får inte göras så att 
eventuell utrymning av lokalen hindras eller på sätt som kan verka störande 
för väljare. 
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Ludvika kommun
Datum
2018-07-06

Diarienummer
KS 2018/290 - 00

Sida
2(2)

 Det är inte tillåtet med politisk affischering utanför ingången till 
vallokalerna eller förtidsröstningslokalerna eller i deras omedelbara närhet 
(cirka 15 meter*). 

 Partipolitiska aktiviteter får inte heller i övrigt bedrivas i eller vid ett 
utrymme intill (cirka 15 meter*) vallokal eller förtidsröstningslokal. Där 
röstmottagning äger rum i ett större öppet utrymme, såsom entréhall eller 
liknande, får politisk propaganda inte föras i anslutning till den avgränsning 
som markerar röstmottagningslokalen. Eventuell propaganda ska hållas 
utom syn- och hörhåll från röstmottagningslokalen. 

 Röstmottagare får inte vara försedda med partisymboler, dela ut valsedlar 
eller annan information i politiska frågor till väljare eller på annat sätt agera 
på ett sätt så deras objektivitet kan ifrågasättas. 

 Valnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän får befinna sig i vallokal 
eller förtidsröstningslokal i syftet att inspektera röstmottagningen. De ska 
då bära valnämndens namnskylt. 

 Vid den preliminära rösträkningen i vallokalen hänvisas åhörare till angiven 
plats och förväntas delta på ett sådant sätt att det inte stör rösträkningen.

*Som ett riktmärke anges minst 15 meter från ingång till vallokalen om inte 
valdistriktets ordförande bestämmer annat med anledning av fastighetens 
utformning.

Röstmottagarnas anvisningar 
Valdistriktets ordförande och övriga röstmottagare ansvarar för att upprätthålla 
ordningen på röstningsmottagningsstället. Det innebär en rättighet och 
skyldighet att, enligt 8 kap 4 § vallagen, ge anvisningar till personer som 
uppehåller sig i, eller i ett utrymme intill, ett röstningsmottagningsställe. 
Personerna i fråga ska rätta sig efter dessa anvisningar, exempelvis att flytta sig 
längre bort från röstmottagningsställets ingång.

Emma Risberg
Valsamordnare

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnaren
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-08-08
Diarienummer

KS  2018/238

Kommunstyrelsens förvaltning
Jessica Hedlund
jessica.hedlund@ludvika.se 

Valnämnden

Anlitande av PostNord Sverige AB för transporter av 
förtidsröster

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden noterar att avtal har tecknats med PostNord Sverige AB för 
transport av förtidsröster.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har tecknat ett avtal med PostNord Sverige AB för transport 
av förtidsröster med start den 22 augusti 2018. Transporten består av hämtning 
av förtidsröster under perioden för förtidsröstningen och utkörning av 
förtidsröster på valdagen. 

Jessica Hedlund
Utredare

Beslut skickas till
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2018-07-06

Diarienummer
KS  2018/289 - 00

Kommunstyrelsens förvaltning
Emma Risberg, 0240-860 07
emma.risberg@ludvika.se 

Valnämnden

Utkvittering och inlämning av förtidsröster på 
PostNord

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att följande personer får kvittera ut och lämna in 
kommunexterna förtidsröster på PostNord:

- Emma Risberg, valsamordnare

- Jessica Hedlund, utredare

- Arne Adolfsson, säkerhetschef

- David Helsing, säkerhetssamordnare

Beskrivning av ärendet
Förtidsröster som är inlämnade på kommunens röstningslokaler och som avser 
andra kommuner ska lämnas till PostNord för vidarebefordran till rätt 
kommun. 

Förtidsröster som lämnats in i andra kommuner och som avser Ludvika 
kommun ska hämtas/utkvitteras på PostNord.

Följande personer föreslås få lämna och kvittera ut förtidsröster på PostNord:

- Emma Risberg, valsamordnare

- Jessica Hedlund, utredare

- Arne Adolfsson, säkerhetschef

- David Helsing, säkerhetssamordnare

Emma Risberg
Valsamordnare

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnaren
PostNord

18



TJÄNSTESKRIVELSE
Sida

1(1)
Datum

2018-08-08
Diarienummer

KS  2018/303

Kommunstyrelsens förvaltning
Jessica Hedlund
jessica.hedlund@ludvika.se 

Valnämnden

Delegation 

Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att besluta i 

brådskande ärenden.

2. Valnämnden delegerar till valsamordnaren att göra rättelser och tillägg i 
röstlängd enligt instruktion och beslut från länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
inväntas föreslås delegeras till valnämndens ordförande enligt 6 kap. 39 § 
kommunallagen.

Valnämnden ger även valsamordnaren delegation att göra rättelser och tillägg i 
röstlängd enligt instruktion och beslut från länsstyrelsen.

Jessica Hedlund
Utredare

Beslut skickas till
Akten
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Muntlig information
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Muntlig information
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