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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Rune Bröms (C), ordf.
Kent Dahlquist (S)
Kristina Hollsten (C)
Inger Taflin (M)
Olle Berglund (V)
Inger Matsson (SD)
Jonny Wikström (BP)

Tjänstgörande ersättare Gittan Lokgård (C) ers: Martin Danielsen (KD)
Siv Mattes Gärtner (S) ers: Lars Henriksson (L)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Per-Arne Björk (V)
Johan Fändriks (BP) 

Tjänstemän Kommunsekreterare Björn Arrias
Arkivarie Andrew Tutt-Wixner
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Ärendelista

§ 1 Vallokaler
§ 2 Röstningslokaler för förtidsröstning
§ 3 Öppettider i våra röstnings- och vallokaler
§ 4 Ekonomisk ersättning för mottagning av röster i röstningslokaler
§ 5 Röstmottagare i vallokal
§ 6 Röstmottagare med ansvar för förtidsröstning
§ 7 Utläggning av valsedlar
§ 8 Ordningen av valsedlar i valsedelställ
§ 9 Arvoden för arbete i valdistrikt och i Djura på valdagen
§ 10 Valutbildning röstningsställen för förtidsröstning
§ 11 Valutbildning röstmottagare i vallokal
§ 12 Fika till röstmottagarna
§ 13 Ambulerande röstmottagare
§ 14 Rättelse av röstlängd
§ 15 Fotografering och filmning i vallokal
§ 16 Rätt att kvittera valnämndens handlingar
§ 17 Transport av valsedlar till länsstyrelsen
§ 18 Preliminär rösträkning - Onsdagsräkningen
§ 19 Beslut med anledning av omval i Falun kommun
§ 20 Information från förvaltningen - EP 2019
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§ 1 Dnr 2019/135

Vallokaler

Beskrivning av ärendet
Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas 
som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. För varje valdistrikt 
ska det finnas en vallokal. Bestämmelser om detta finns i 4 kap. vallagen.
En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för 
ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. En lokal för 
röstmottagning får enligt vallagen inte ha anknytning till en viss politiskt 
sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös 
sammanslutning eller ett visst företag som kan påverka väljaren i samband 
med röstningen. Det är alltså inte möjligt att göra undantag och använda en 
röstningslokal som inte kan ses som värdemässigt neutral när det gäller 
politisk anknytning. I fråga om lokaler som har anknytning till en viss 
religiös sammanslutning eller ett visst företag har kravet på god 
tillgänglighet företräde.
I Leksands kommun finns det nio valdistrikt. För varje valdistrikt måste det 
finnas en vallokal där de som bor i distrikten kan rösta på valdagen den 26 
maj. 

Avdelningens bedömning

Val av vallokaler
Förvaltningen har gått igenom utvärderingar av föregående val och har 
besökt vissa vallokaler. Förändrade krav avseende avskärmning av 
valsedelställ gör också att ett något större behov av rymlighet vid vallokalen 
kan behövas. Av de nio vallokaler som användes 2018 är det två vallokaler 
där mindre justeringar av plats inom fastigheten behöver göras och två där 
ett val av annan vallokal behöver göras. I övrigt bedöms skäl saknas att göra 
några byten.
Leksandsnoret
För Leksandsnoret och vallokalen kommunhuset är tanken att använda 
plenisalen istället för sektorn för samhällsutvecklings lokaler. Det uppstod 
trängsel i kommunhuset och plenisalen är en i övrigt lämplig placering i 
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fastigheten, som är tillgänglig via trappor eller en snabb och rymlig hiss. 
Denna mindre åtgärd gör att ett vallokalsbyte inte ses som nödvändigt.
Gärde skola
Gärde skola är en fungerande vallokal, men det fanns synpunkter från 
verksamheten rörande att använda klassrum. Efter besök kan konstateras att 
ett välfungerande flöde borde gå att skapa även i biblioteket, som är något 
mindre men som bör fungera i vart fall till valet till europaparlamentet. 
Denna mindre åtgärd gör att ett vallokalsbyte inte ses som nödvändigt av det 
skälet.
En annan utmaning som aktualiserats är en körövning i samma byggnad. En 
kör har i behörig ordning bokats in i gymnastiksalen samtliga söndagar 
under våren. Körövningen är planerad till kl. 17.30-18.45. Gärde skola är en 
liten byggnad och det kommer vara hörbart att övningen pågår. Det kan inte 
uteslutas att någon anser detta störande. Det är dock en relativt kort tid som 
övningen pågår och en tid på dygnet med typiskt sett låg andel röstande. 
Förslaget är därför ändå att skolan används som vallokal och att den inhyrda 
verksamheten tillåts pågå även denna söndag.
Edshult-Åkerö-Övermo m.fl.
Till valet 2018 användes Åkerö skola, högstadiet, som vallokal för första 
gången. Det är god tillgänglighet till lokalerna, men det var tidvis trångt och 
det uppstod köer. Tidigare val har Edshultsgården använts som vallokal och 
även om det inte är optimalt att använda ha vallokal på en plats där det pågår 
verksamhet samma dag, så förordas en återgång till Edshultsgården. 
Lokalerna där är rymligare och belysningen har förbättrats sedan 2014. Det 
finns bland annat också andra möjligheter på Edshultsgården att ha flera 
stationer med valsedelställ. 
Siljansnäs
Björkbackens serviceboende byggs för närvarande om och den samlingslokal 
som tidigare använts som vallokal kommer framöver att vara en matsal. 
Någon annan lokal i samma fastighet kan inte användas som vallokal. 
Förvaltningen har besökt Siljansnäs skola, Sockenstugan och 
församlingshemmet (prästgården) som möjliga alternativa vallokaler. I första 
hand eftersträvas att vara i kommunens egna lokaler, men det finns inget rum 
i skolan som erbjuder tillräckliga utrymmen för möblering och tillgänglighet 
för det flöde av människor som kan förväntas en valdag. 
Sockenstugan är en bra vallokal inne i huset, men är något svårtillgänglig för 
funktionshindrade. Det finns en trapphiss på utsidan av huset som funkar för 
det lugna flöde av personer som det rör sig om under förtidsröstningen. På 
valdagen behöver högre krav ställas eftersom det vissa timmar kan komma 
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hundratals personer. I dagsläget är det därför inte en lokal som förordas för 
valet 2019. 
Den lokal som bedöms mest ändamålsenlig är församlingshemmet 
(prästgården). Svenska kyrkan är fastighetsägare, men fastigheten ligger 
fristående från kyrkobyggnaden och lokalerna i sig är neutrala till sin 
utformning. Det förekommer i många kommuner att församlingshem 
används som vallokaler. Utifrån hur församlingshemmet/prästgården är inrett 
är det förvaltningens bedömning att anknytningen till det religiösa samfundet 
inte är sådan att det kan anses påverka röstningen. Församlingshemmet har 
vidare utmärkt tillgänglighet redan idag, med långa ramper vid trappan för 
rollatorer och rullstolar. Det är även gott om parkeringsplatser. Den goda 
tillgängligheten som finns idag är det främsta skälet till att lokalerna förordas 
för valet 2019. I och med att lokalen redan är klar idag blir det också 
billigare och mer praktiskt än att exempelvis hyra tillfälliga ramper till annan 
fastighet.

Brådskande byte av vallokal
De vallokaler som valnämnden väljer rapporteras till valmyndigheten och 
kommer att stå tryckta på röstkorten, som skickas ut av valmyndigheten. Om 
det oförutsedda skulle inträffa att en vallokal blir obrukbar, t ex på grund av 
brand, behöver valnämnden kunna besluta om en ny vallokal. 
Förvaltningen planerar för alternativa vallokaler. Om en ny vallokal behöver 
beslutas snabbt innan valet kommer det inte finnas tid att sammankalla 
valnämnden. Det bedöms därför som lämpligt att delegera till ordföranden 
och vice ordföranden i valnämnden att besluta om ny vallokal.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-01

Valnämndens beslut
1. Utse vallokaler till valet till europaparlamentet i enlighet med följande 

tabell:

Distrikt Lokal

Leksandsnoret Kommunhuset 

Edshult-Åkerö-Övermo m.fl. Edshultsgården

Leksand V Leksands gymnasium

Leksand Ö Tibble äldreboende

Tällberg m.fl. Tällbergs förskola

Siljansnäs Siljansnäs församlingshem/Prästgården
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Häradsbygden-Heden-Djura 
m.fl.

Gärde skola 

Insjön Ö Insjöns skola

Insjön V-Ål-Kilen Tunsta bystuga

2. Delegera till valnämndens ordförande Rune Bröms (C) och vice 
ordförande Kent Dahlqvist (S) att besluta om nya vallokaler i händelse 
av att tidigare beslutad vallokal är obrukbar.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda.
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§ 2 Dnr 2019/134

Röstningslokaler för förtidsröstning

Beskrivning av ärendet
Den som inte kan eller vill rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i 
en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i 
hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha 
förtidsröstning. Det ska i alla kommuner finnas minst en röstningslokal 
öppen varje dag som förtidsröstningen kan ske. Däremot behöver inte alla 
vara öppna alla dagar och kommunen avgör vilka tider under dessa dagar 
som förtidsröstningen i lokalerna ska vara öppen.
Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga från onsdagen 
den 8 maj och pågår till och med valdagen den 26 maj. Frågan för 
valnämnden här är vilka röstningslokaler för förtidsröstning som kommunen 
ska ha.

Avdelningens bedömning
När urvalet av röstningslokaler görs beaktas att lokalerna ska vara så pass 
många till antalet och ha en sådan geografisk spridning att de kan klara av att 
ta emot det förväntade antalet förtidsröstande i området.
Vid valet 2018 användandes följande röstningslokaler:

- Leksands bibliotek
- Leksands kommunhus (kundtjänst)
- Insjöns bibliotek
- Sockenstugan i Siljansnäs
- Djura sockenstuga (endast valdagen)

Leksands bibliotek är den överlägset mest populära röstningslokalen och har 
varit det i flera val. Biblioteket och kommunhuset är de lokaler som enklast 
går att använda för att täcka största behovet, sett till öppettider. Med hänsyn 
till den geografiska spridningen bedöms det dock som viktigt att även 
erbjuda förtidsröstning i Insjön och Siljansnäs också, även om öppettiderna 
där inte kan bli lika omfattande.
Förtidsröstning i Djura
Djura utgjorde tidigare ett eget valdistrikt, men uppgår sedan innan valen 
2014 i distriktet Häradsbygden-Heden-Djura m.fl. Anledningen till detta är 
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att distriktet har få röstberättigade i förhållande till vallagens bestämmelser. 
Vid valen 2014 och 2018 har istället erbjudits möjlighet till förtidsröstning i 
Djura sockenstuga under ett antal timmar på valdagen, från kl. 10.00 till 
15.00. Detta är något som fungerat mycket väl. Det bedöms lämpligt att åter 
göra på samma sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-01

Valnämndens beslut
1. Inrätta förtidsröstning vid Leksands kommunhus, Leksands bibliotek, 

Insjöns bibliotek och Sockenstugan i Siljansnäs.
2. Inrätta förtidsröstning vid Sockenstuga i Djura kl. 10-15 på valdagen den 

26 maj 2019.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 3 Dnr 2019/136

Öppettider i våra röstnings- och vallokaler

Beskrivning av ärendet
Lokaler som används för förtidsröstning kallas för röstningslokaler. Lokaler 
för röstning på valdagen kallas för vallokaler..
Öppettiderna i vallokalerna regleras av vallagen. Vallokalerna ska vid val till 
europaparlamentet som regel vara öppna från kl. 08.00 till 21.00 på 
valdagen. Kommunen måste också ha ett förtidsröstningsställe öppet 
motsvarande tider på valdagen.
Öppettiderna i förtidsröstningslokalerna ska anpassas efter hur väljarna 
förväntas rösta.  Möjligheten för heltidsarbetande att förtidsrösta gör det 
nödvändigt att ha öppet utanför kontorstider åtminstone några dagar.

Avdelningens bedömning

Vallokaler

Vallokalerna ska på valdagen som regel vara öppna från kl. 08.00 till 21.00. 
Samtliga vallokaler har möjlighet till detta och skäl finns därför inte att 
frångå huvudregeln.

Röstningslokaler för förtidsröstning
Samtliga förtidsröstningsställen är sådana att det även förekommer annan 
verksamhet där. Det gör att öppettiderna är relativt omfattande, även om 
röstning endast skulle tillåtas under ordinarie öppettider.
Leksands bibliotek
Bibliotekets öppettider täcker i hög grad behovet av öppettider för 
förtidsröstning i kommunen. I biblioteket ska möjlighet finnas att förtidsrösta 
under de tider som biblioteket är öppet för manuell utlåning av böcker, vilket 
innebär måndag-torsdag kl. 10.00 till 18.00, fredagar kl. 10.00.17.00 samt 
lördagar kl. 10.00-14.00. 
Kommunhuset 
Kommunhuset utgör ett bra komplement till biblioteket i och med att 
kundtjänst öppnar klockan 08.00 på morgonen.
Utöver ordinarie tider bedöms det lämpligt att ha kvällsöppet en dag i veckan 
under den sista veckan innan valet. Kommunhuset är den lokal där 
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kvällsöppet är mest ändamålsenlig för kvällsöppet. Även söndagsöppet kan 
anordnas i kommunhuset, eftersom ytan är avgränsad på annat sätt än 
biblioteket.
På valdagen används kommunhuset som vallokal och är därför lämpligt att 
använda som det förtidsröstningsställe som på valdagen har öppet till dess 
vallokalerna har öppet, det vill säga från 08.00 till 21.00.
Insjöns bibliotek
I Insjöns bibliotek är öppet för utlåning av böcker till allmänheten och kan 
användas för förtidsröstning på tisdagar kl. 10.00-12.00 och kl. 14.00-19.00 
samt torsdagar kl. 10.00-12.00 och kl. 14.00-19.00. Under dessa tider ska 
lokalen även vara öppen för förtidsröstning. 
Siljansnäs sockenstuga 
Siljansnäs sockenstuga har bemanning genom Siljansnäsresursen och har 
öppet för den verksamheten på vardagseftermiddagar. För att möta ett behov 
av att rösta även på förmiddagen någon dag i veckan samt kvällstid bedöms 
sockenstugan behöva vara öppen för röstning under förtidsröstningsperioden 
under följande tider 
Måndag, onsdag, fredag 13-16, Tisdag 9-16, Torsdag 9-19

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-01-01

Valnämndens beslut
1. Fastställa öppettider i vallokalerna på valdagen till kl. 08.00-21.00 i 

samtliga vallokaler i Leksands kommun. 
2. Fastställa öppettiderna i röstningslokaler för förtidsröstning i enlighet 

med nedanstående tabeller.

Röstningslokal för förtidsröstning: Kommunhuset
Mån 
13/5

Kl. 08.00-15.30 Mån 
20/5

Kl. 08.00-15.30

Tis 
14/5

Kl. 08.00-15.30 Tis 
21/5

Kl. 08.00-15.30

Ons 
8/5

Kl. 08.00-15.30 Ons 
15/5

Kl. 08.00-15.30 Ons 
22/5

Kl. 08.00-20.00

Tors 
9/5

Kl. 08.00-15.30 Tors 
16/5

Kl. 08.00-15.30 Tors 
23/5

Kl. 08.00-15.30

Fre 
10/5

Kl. 08.00-15.00 Fre 
17/5

Kl. 08.00-15.00 Fre
24/5

Kl. 08.00-15.00

Lör 
11/5

- Lör 
18/5

- Lör 
25/5

-

Sön 
12/5

Kl. 12.00-16.00 Sön 
19/5

Kl. 12.00-16.00 Sön 
26/5

Kl. 08.00-21.00
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Röstningslokal för förtidsröstning: Leksands bibliotek
Mån 
13/5

Kl. 10.00-18.00 Mån 
20/5

Kl. 10.00-18.00

Tis 
14/5

Kl. 10.00-18.00 Tis 
21/5

Kl. 10.00-18.00

Ons 
8/5

Kl. 10.00-18.00 Ons 
15/5

Kl. 10.00-18.00 Ons 
22/5

Kl. 10.00-18.00

Tors 
9/5

Kl. 10.00-18.00 Tors 
16/5

Kl. 10.00-18.00 Tors 
23/5

Kl. 10.00-18.00

Fre 
10/5

Kl. 10.00-17.00 Fre 
17/5

Kl. 10.00-17.00 Fre
24/5

Kl. 10.00-17.00

Lör 
11/5

Kl. 11.00-14.00 Lör 
18/5

Kl. 11.00-14.00 Lör 
25/5

Kl. 11.00-14.00

Sön 
12/5

- Sön 
19/5

- Sön 
26/5

-

Röstningslokal för förtidsröstning: Insjöns bibliotek
Mån 
13/5

- Mån 
20/5

-

Tis 
14/5

kl. 10.00-12.00, 
kl.14.00-19.00

Tis 
21/5

kl. 10.00-12.00, 
kl. 14.00-19.00

Ons 
8/5

- Ons 
15/5

- Ons 
22/5

-

Tors 
9/5

kl. 10.00-12.00, 
kl. 14.00-19.00

Tors 
16/5

kl. 10.00-12.00, 
kl. 14.00-19.00

Tors 
23/5

kl. 10.00-12.00, 
kl. 14.00-19.00

Fre 
10/5

- Fre 
17/5

- Fre
24/5

-

Lör 
11/5

- Lör 
18/5

- Lör 
25/5

-

Sön 
12/5

- Sön 
19/5

- Sön 
26/5

-

Röstningslokal för förtidsröstning: Sockenstugan i Siljansnäs
Mån 
13/5

Kl. 13.00-16.00 Mån 
20/5

Kl. 13.00-16.00

Tis 
14/5

Kl. 09.00-16.00 Tis 
21/5

Kl 09.00-16.00

Ons 
8/5

Kl. 13.00-16.00 Ons 
15/5

Kl. 13.00-16.00 Ons 
22/5

Kl. 13.00-16.00

Tors 
9/5

Kl. 09.00-19.00 Tors 
16/5

Kl. 09.00-19.00 Tors 
23/5

Kl. 09.00-19.00

Fre 
10/5

Kl. 13.00-16.00 Fre 
17/5

Kl. 13.00-16.00 Fre
24/5

Kl. 13.00-16.00

Lör 
11/5

- Lör 
18/5

- Lör 
25/5

-

Sön 
12/5

- Sön 
19/5

- Sön 
26/5

-
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§ 4 Dnr 2019/200

Ekonomisk ersättning för mottagning av röster i 
röstningslokaler

Beskrivning av ärendet
För det arbete som utförs i våra fem röstningslokaler för förtidsröstning ska 
valnämnden betala ersättning. 
Sockenstugan i Djura är den femte röstningslokalen men har endast öppet 
under valdagen den 26 maj. De som arbetar med röstmottagning i 
Sockenstugan i Djura får timarvode och Svenska kyrkan får ersättning 
genom hyra av lokalen. 

Avdelningens bedömning
Förvaltningen gick inför valet 2019 igenom hur många röster som mottogs 
för att kunna beräkna hur mycket en lämplig ersättning kan vara, gärna i ett 
fast belopp. Det kan antas att antalet förtidsröster kommer att öka sedan 
senaste EP-valet, både i Sverige och i Leksand, och sedan dess har 
kostnaderna för förtidsröstningsställen ökat i och med att minst två 
mottagare måste vara på plats under röstningen. 
Förvaltningen föreslår att valnämnden ska betala ekonomisk ersättning för 
mottagning av röster i röstningslokaler enligt följande.
Leksands bibliotek – 50 000 kr
Leksands kommuns kundtjänst – 20 000 kr
Sockenstugan i Siljansnäs och Siljansnäsresursen – 10 000 kr.
Med Sockenstugan och Siljansnäsresursen behöver avtal slutas. Insjöns 
bibliotek bemannas av Leksands bibliotek och ersättningen går därför samlat 
dit.
Valnämnden får statsbidrag för förtidsröstningen och kommunen har även 
avsatt egna medel inom vilka kostnader för valet ska rymmas. Förslaget 
ryms inom budgetramarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-12
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Valnämndens beslut
1. Betala ersättning för mottagning av röster i röstningslokaler i enlighet 

med förslaget. 
2. Uppdra till förvaltningen att sluta avtal med Sockenstugan och 

Siljansnäsresursen i enlighet med beslutet enligt första punkten.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Administrativ service, för vidarebefordran till övriga
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§ 5 Dnr 2019/138

Röstmottagare i vallokal

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska fatta beslut om vilka röstmottagare som ska ta emot röster i 
de respektive valdistrikten. Valnämnden ska utse ordförande och vice 
ordförande i de olika valdistrikten. Det ska finnas minst fyra röstmottagare 
för varje valdistrikt, varav en ordförande och en vice ordförande. Minst tre 
röstmottagare måste finnas närvarande samtidigt i vallokalen vid 
röstmottagningen och en av dessa ska vara ordföranden eller vice 
ordföranden. 
I större distrikt kan det vara lämpligt att ta in fler röstmottagare för själva 
rösträkningen för att kunna genomföra räkningen så snabbt och säkert som 
möjligt. För att hinna hantera alla förtidsröster innan röstmottagningen 
avslutas på kvällen kan det också vid stora volymer förtidsröster vara bra att 
vara flera röstmottagare under dagen.
Det finns inga formella krav på vem som kan arbeta som röstmottagare. Ett 
rimligt krav att ställa är dock att personen är över 18 år. De flesta 
röstmottagare bor i den kommun de får uppdrag av, men detta är inget krav. 
Det är bra om kommunen har en så bred rekryteringsbas som möjligt (med 
hänsyn till t.ex. ålder, kön och etnicitet) när röstmottagare utses. Det 
väsentliga i sammanhanget är att röstmottagarna agerar så att väljarnas 
förtroende för valförfarandet upprätthålls. 
Det finns inga formella regler av jävskaraktär när det gäller röstmottagarna, 
men i valmyndighetens handbok anges att en befogad gräns bör vara att en 
person som kandiderar på lista inte ska vara röstmottagare. 

Avdelningens bedömning
Förvaltningen har varit i kontakt med ordföranden i respektive valdistrikt 
från föregående val och efterhört vilket intresse som finns för att fortsätta 
med uppdraget och även undersöka vilka möjligheter som finns att också 
föra över kunskap till andra personer som eventuellt kan ta över vid 
kommande val. Redan i samband med valdagen 2018 fick samtliga som 
arbetade göra intresseanmälningar om att arbeta på nytt. 
De flesta ordförandena har möjlighet att fortsätta och i den utsträckningen så 
varit fallet har tidigare ordföranden haft möjlighet att rekommendera nya 
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ordföranden. Samtliga som är ordförande eller vice ordförande har varit 
röstmottagare tidigare och inget valdistrikt får ett helt nytt par. 
Det är mycket få i Leksand som står på lista till EP-valet och som av det 
skälet inte bör vara röstmottagare i vallokal. Med hänsyn till återväxten 
föreslås inte några ordföranden eller vice ordföranden som kan antas stå på 
lista till RKL-valet 2022. Däremot bedöms det inte finnas anledning att i 
övrigt avstå från personer som tidigare varit förtroendevalda eller som inte 
står på valbar plats för årets val. 
När det gäller övriga röstmottagare bedöms ordföranden och vice 
ordföranden vara lämpliga att i första hand föreslå de personer som arbeta 
som röstmottagare i vallokalen i respektive valdistrikt. Dessa kan utses på 
delegation av förvaltningen och gäller under förutsättning att de genomgår 
utbildning. Detta är en ordning som fungerat väl i Leksand historiskt och 
som skapat goda arbetslag. Övriga intresserade som hört av sig till 
kommunen har även tidigare val hänvisats till ordförandena och information 
om detta kommer att finnas på kommunens hemsida i samband med valet.
Därutöver behöver förvaltningen bistå med ett antal vikarier som kan träda 
in i händelse av frånvaro på valdagen. 
I händelse av oförutsedda avhopp av ordförande eller vice ordföranden i 
valdistrikten behöver ny ordförande eller vice ordförande väljas. Ett 
nämndssammanträde kan då inte avvaktas. Därför föreslås att ordföranden 
och vice ordföranden valnämnden i händelse av avhopp får besluta om nya 
ordförande eller vice ordföranden. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-01

Yrkanden
Olle Berglund (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut till den 
del det avser andra punkten.
Kent Dahlquist (S), Jonny Wikström (BP), Inger Tafflin (M) och Rune 
Bröms (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de olika yrkandena avseende andra punkten mot 
varandra och finner att valnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut.
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Valnämndens beslut
1. Utse ordförande och vice ordförande enligt följande samt informera 

dessa om lämpliga arbetsformer

Distrikt Ordförande Vice ordförande
Leksandsnoret Dennis Nordin Anki Pellgård
Edshult-Åkerö Övermo m.fl. Per Källgren Ingela Koroll
Leksand Västra Lena Forsell Margareta Åslund
Leksand Östra Mats Brandt Lena Rönnstedt
Tällberg m.fl. Magnus Andersson Ingela Sannesjö
Siljansnäs Magnus Klint Erik Oskarsson
Häradsbygden-
Heden-Djura m.fl.

Olle Deras Stig Heineman

Insjön Östra Magnus Rolands Carina Hedvall 
Bergman

Insjön Västra-ÅlKilen Christer Swedhs Kenneth Forsman

2. Uppdra till ordförande i respektive valdistrikt att till senast den 22 april 
2019 föreslå personer (namn och personnummer) som ska arbeta med 
röstmottagning i distriktets vallokal.

3. Delegera till ordföranden Rune Bröms (C) och vice ordföranden Kent 
Dahlquist (S) att i händelse av avhopp besluta om ny ordförande eller 
vice ordförande i valdistrikten.

4. Delegera till administrativ chef att utse övriga röstmottagare i 
valdistrikten.

5. Uppdra till administrativ chef att utse ett antal vikarier som ordföranden i 
respektive valdistrikt har rätt att kalla in som ersättare under valdagen 
vid eventuell frånvaro.

Reservation
Olle Berglund (V) reserverar sig mot ovanstående beslut till den del det 
avser andra punkten och har innan justering inlämnat en skriftlig reservation, 
se bilaga.

Beslutet skickas till
Samtliga ordföranden i distrikten
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Bilaga till VN 2019-02-26, § 5

Motivering till Olle Berglunds (V) reservation till punkt 5/2 vid Valnämndens möte den 26/2 2019.

Beslutet handlade om rekryteringsformer för röstmottagare i vallokalerna vid EP-valet 2019.

Då det med den föreslagna processen finns risk att ordföranden i valdistrikt rekryterar ensidigt och att 
detta kan det leda till att valfusk kan genomföras obemärkt om hela bemanningen i valdistriktet agerar 
gemensamt. Jag bedömer risken som liten men ändå reell varför nuvarande praxis inte bör accepteras. 
Dessutom har vallagens intentioner om bred rekryteringsbas svårt att med nuvarande process uppfyllas 
då arbetena som valfunktionär inte utlyses och annonseras som brukligt är i många kommuner.

Jag reserverar mej därför från beslutet rörande punkt 5/2.
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§ 6 Dnr 2019/137

Röstmottagare med ansvar för förtidsröstning

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska besluta om vilka personer som får ta emot förtidsröster. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Vilka som bemannar röstningslokalerna för förtidsröstning är inte klart i 
dagsläget utan beror bland annat på schemaläggning. Mottagarna kommer att 
få utbildning i röstmottagning och alla röster som tas emot vid 
förtidsröstningsställena kommer att skickas till det valdistrikt som den 
röstande hör till för avprickning i röstlängd och räkning. Med hänsyn till 
frågans art bedöms det lämpligt att beslut kan tas på delegation närmare 
valet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-01

Valnämndens beslut
Delegera till administrativ chef att besluta om vilka som får ta emot 
förtidsröster.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 7 Dnr 2019/197

Utläggning av valsedlar

Beskrivning av ärendet
Vid val används tre slag av valsedlar

- valsedlar med parti- och valbeteckning (partivalsedlar),
- valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater 

(namnvalsedlar), och
- valsedlar med enbart valbeteckning (blanka valsedlar).

I vallagen finns bestämmelser (jfr. 8 kap. 2 §) om vilka valsedlar som ska 
finnas i anslutning till ett röstningsställe och där kommunen ansvarar för att 
valsedlar alltid finns på plats. Om ett parti har rätt till detta grundas på 
tidigare valresultat. Endast för de partier som fått mer än 1 % av rösterna i 
hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen och som har 
begärt utläggning måste det finnas valsedlar. För valet 2019 innebär det 
samtliga riksdagspartier, Feministiskt initiativ Piratpartiet. Därutöver ska det 
finnas blanka valsedlar.
Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet 
upp med en kandidatlista, vilket motsvarar en namnvalsedel som ska läggas 
ut. För samtliga ovan nämnda partier kommer alltså namnvalsedlar för 
kommunens behov att levereras av valmyndigheten. 
Det kommer att vara andra partier som deltar i valet. De partier som deltar i 
valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan själva komma 
och lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen för 
förtidsröstning. Kommunen har ingen skyldighet enligt lag att hantera dessa 
valsedlar utöver ansvaret för ordning bland alla valsedlar samt att kontrollera 
att partiet deltar i valet.

Avdelningens bedömning
Kommunen kan utöver kraven i lagen medverka till utläggning av även 
andra valsedlar som får finnas vid vallokal. I Leksands kommun har 
historiskt partierna själva ansvarat för detta. Det innebär att partierna själva 
levererar sådana valsedlar till röstningsställena. Denna ordning har fungerat 
väl. 
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Om kommunen börjar gå utöver skyldigheterna i vallagen kan det vara svårt 
att upprätthålla dessa extra skyldigheter på ett likformigt sätt. Det kan så sent 
som på valdagen komma krav på att kommunen ska lägga ut valsedlar för 
partier som deltar i valet. 
Förvaltningen förordar den ordning som tillämpats vid föregående val. 
Kommunen ansvarar för de valsedlar som kommunen enligt lag ska lägga ut. 
Valsedlar som inte enligt lag måste finnas ska utplaceras i den utsträckning 
dessa levereras till vallokalen eller röstningslokalen. Partierna ansvarar 
själva för att dessa valsedlar finns och kontrollerar att de inte tar slut. 
För att upprätthålla ordningen i vallokalerna och röstningslokalerna samt i 
valsedelställen förordas den ordningen, att enbart röstmottagarna ska ha rätt 
att placera in valsedlarna i valsedelställen. Partierna ska därmed inte själva få 
placera ut valsedlarna i valsedelställen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-12

Valnämndens beslut
1. Uppdra till röstmottagarna i vallokaler och röstningslokaler att i 

valsedelställen lägga ut och fylla på även sådana valsedlar som inte ska 
finnas enligt lag. Detta under förutsättning att partierna har lämnat 
valsedlar i sådan utsträckning att det finns att fylla på med vid 
röstningslokalen eller vallokalen. 

2. Andra än röstmottagarna får inte själva lägga ut eller fylla på valsedlar i 
valsedelställen.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda

22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-02-26

Valnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 8 Dnr 2019/199

Ordningen av valsedlar i valsedelställ

Beskrivning av ärendet
Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland alla 
valsedlar, både de valsedlar som röstmottagarna är skyldiga att lägga ut, och 
de valsedlar som partierna själva kommer med.
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas (jfr. 8 kap. 2 § 
vallagen), dvs. om de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i 
vilken ordning partierna ska ligga. 
Det är kommunens valnämnd som ska fatta beslut om hur valsedlarna ska 
placeras. Valmyndigheten kan inte ge bindande instruktioner i frågan om i 
vilken ordning valsedlarna ska placeras, men föreslår att valsedlarna placeras 
i bokstavsordning. Det har förekommit i vissa kommuner att valsedlar 
exempelvis lagts på ett bord en bit ifrån övriga valsedlar, vilket i praxis från 
valprövningsnämnden och JO inte bedöms som en likformig presentation. 

Avdelningens bedömning
Den inbördes ordningen i valsedelstället bedöms främst behöva beslutas för 
att upprätthålla en viss ordning och för att underlätta påfyllning. 
Förvaltningen föreslår att bokstavsordning ska gälla som grundprincip för de 
partier som vi vet kommer att ha valsedlar på plats, det vill säga de partier 
som följer av bestämmelserna 8 kap. 2 § vallagen.
Det finns inget som hindrar att även andra partier, som anmält sitt deltagande 
i valet, levererar valsedlar. Sådana valsedlar får inte placeras utanför 
valsedelstället, utan föreslås placeras i valsedelstället efter det i 
bokstavsordning sist placerade partiet, innan blanka valsedlar. Detta skapar 
en likformig ordning som är lätt att upprätthålla i vallokal och röstningslokal.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-12

Valnämndens beslut
1. Endast valnämndens valsedelställ får användas.
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2. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning för de valsedlar som ska 
finnas i anslutning till röstmottagningen enligt 8 kap. 2 § vallagen, dock 
med blanka valsedlar placerade sist. 

3. Övriga valsedlar som levereras till vallokal eller röstningslokal placeras 
efter det i bokstavsordning sist placerade partiet, innan blanka valsedlar.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 9 Dnr 2019/201

Arvoden för arbete i valdistrikt och i Djura på valdagen

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska fastställa arvoden för det arbete som utförs av ordförande, 
vice ordförande och övriga röstmottagare i valdistrikten. Därutöver behöver 
ersättning för röstmottagare i Djura på valdagen fastställas.

Avdelningens bedömning
Förvaltningen gick inför valet 2018 igenom nivåerna för ersättning i 
jämförelse med 2014. Arvodena justerades då upp för att motsvara 
löneökningar inom kommunal sektor. Någon ny justering av det skälet 
bedöms inte behöva göras nu. Nya arvode 2018 var det särskilda arvodet till 
vice ordföranden och kontaktperson för Djura samt till vikariepoolen. 
Historiskt sett har reseersättning endast betalats ut till ordförande och vice 
ordförande i valdistrikten. Tanken historiskt har varit att detta skulle utgå för 
att få ersättning för de resor som görs för att hämta valmaterial och för att 
lämna valsedlar m.m. på valnatten. Typiskt sett var det endast dessa längre 
resor som gjordes inom ramarna för uppdraget, eftersom valdistriktet ofta 
bemannades bland boende i distriktet. Vid valet 2018 blev det allt mer 
vanligt att röstmottagarna arbetade i andra valdistrikt än de som de bodde i. 
Nuförtiden ska röstmottagarna även genomgå utbildning, vilket görs i 
kommunhuset. Det bedöms som rimligt att reseersättning ska utgå för 
samtliga röstmottagare, för resor inom kommunen i enlighet med 
kommunens arvodesreglemente. Den som bor nära vallokalen får därmed 
inte ersättning, eftersom det i grunden krävs minst sex kilometers avstånd till 
förrättningsplatsen för samtliga som begär ersättning enligt reglementet. 
I övrigt föreslås inga nya arvoden.    
Valnämnden har en egen budget inom vilken kostnader för 
röstningsmottagningsställen, vallokaler och ekonomisk ersättning till 
valarbetare ska rymmas. Förslaget ryms inom budgetramarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-12
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Valnämndens beslut
Arvoden för det arbete som utförs ersätts enligt följande.

Uppdrag Arvode

Ordförande - Fast ordförandearvode 
motsvarande 385 kr 
(engångsbelopp).

- Timarvode motsvarande 165 
kr.

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens 
arvodesreglemente.

Vice ordförande - Fast ordförandearvode 
motsvarande 200 kr 
(engångsbelopp).

- Timarvode motsvarande 
165 kr.

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens 
arvodesreglemente.

Övriga röstmottagare i 
valdistrikten

- Timarvode motsvarande 
165 kr.

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens 
arvodesreglemente.

Kontaktperson röstmottagning i 
Djura

- Fast arvode motsvarande 
200 kr (engångsbelopp). 

- Timarvode motsvarande 
165 kr.

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens 
arvodesreglemente.
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Övriga röstmottagare i Djura - Timarvode motsvarande 
165 kr.

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens 
arvodesreglemente.

Vikariepool röstmottagare - Fast arvode motsvarande 200 
kr (engångsbelopp). Utbetalas 
endast om vikarien inte blir 
inkallad.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Lön- och bemanning
Administrativ service
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§ 10 Dnr 2019/202

Valutbildning röstningsställen för förtidsröstning

Beskrivning av ärendet
De som tar emot röster i vid våra röstningslokaler för förtidsröstning måste 
få utbildning i röstmottagning. För detta finns material från valmyndigheten 
att utgå ifrån. 

Avdelningens bedömning
Den 8 maj inleds förtidsröstningen och senast den 6 maj bör därför 
röstmottagare ha genomgått utbildning. Administrativ chef ansvarar för 
utbildningen och utförs av medarbetare vid administrativ service.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-12

Valnämndens beslut
1. Hålla utbildning för röstmottagare för förtidsröstning senast den 6 maj 

2019. Utbildningen hålls på plats vid respektive röstningslokal.
2. Uppdra till administrativ chef att ansvara för utbildningen.

Beslutet skickas till
Administrativ chef, Andriette Ivarsson
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§ 11 Dnr 2019/203

Valutbildning röstmottagare i vallokal

Beskrivning av ärendet
Alla röstmottagare i vallokal ska delta i utbildning i röstmottagning. För 
detta finns det material från valmyndigheten. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Ordinarie utbildningstillfällen kommer att vara den 14 och 16 maj 2019 i 
kommunhusets plenisal. Administrativ chef ansvarar för utbildningen och att 
det vid behov anordnas ett ytterligare utbildningstillfälle. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-12

Valnämndens beslut
1. Hålla utbildning för röstmottagare den 14 och 16 maj 2019 kl. 18.30-

21.00. Utbildningen hålls i kommunhusets plenisal.
2. Uppdra till respektive ordförande i valdistrikten att bjuda in övriga 

röstmottagare till denna utbildning.
3. Uppdra till administrativ chef att ansvara för utbildningen och att vid 

behov genomföra ytterligare utbildningstillfällen. 

Beslutet skickas till
Administrativ service
Ordföranden i alla valdistrikt
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§ 12 Dnr 2019/204

Fika till röstmottagarna

Beskrivning av ärendet
Valdagen innebär många timmars arbete för röstmottagarna. Valnämnden 
har haft för tradition att ordförandena i valdistriktet för valnämndens räkning 
får bjuda röstmottagarna på fika under dagen. Ramavtal finns med Hemköp i 
Leksand.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-12

Valnämndens beslut
1. Alla ordföranden i valdistrikten har rätt att för valnämnden bjuda sina 

röstmottagare på kaffe/te med smörgås alternativt fikabröd samt frukt 
under valdagen.

2. Ordföranden som i enlighet med beslutet enligt första punkten handlar i 
Leksand ska handla på Hemköp i Leksand och där uppge kundnummer. 
Handlar ordföranden i matvarubutik i Insjön, Siljansnäs eller Tällberg 
ska ordföranden begära ersättning i efterhand mot uppvisande av kvitto.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 13 Dnr 2019/205

Ambulerande röstmottagare

Beskrivning av ärendet
En ny företeelse vid valet 2018 var de så kallade ambulerande 
röstmottagarna. Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det 
lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. Detta regleras i 7 kap. 
3a § vallagen och kan sägas ersätta det som tidigare hette kommunalt bud. 
Vanlig budröstning där budet är anhörig finns alltjämt kvar liksom 
budröstning på anstalt och via lantbrevbärare. Budröstning via anhörig är 
alltjämt den vanligaste formen av röstning för den som inte kan ta sig till 
vallokal eller sedvanligt förtidsröstningsställe. 
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. Röstmottagaren har tystnadsplikt. 
Röstmottagaren har med sig allt behövligt material som finns i 
förtidsröstningslokal och för även en väljarförteckning. Ambulerande 
röstmottagare kan ta emot röster under 18 dagar före valet. 
Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunen 
bestämmer själv ambitionsnivån, t.ex. vilka tider som ambulerande 
röstmottagare ska vara tillgängliga. Precis som på förtidsröstningsställen ska 
de ambulerande röstmottagarna alltid vara två tillsammans. 

Avdelningens bedömning
Kommunen behöver förordna ett antal ambulerande röstmottagare. Dessa 
behöver få utbildning och organisera sig på sådant sätt att det kan göras 
besök på våra inrättningar för vård- och äldreomsorg samt att det löpande 
under perioden finns möjlighet att åka ut till annan som begärt ambulerande 
röstmottagning.
De ambulerande röstmottagarna tas lämpligen ur kommunens organisation. 
Vid valet 2018 var det nämndsekreterarna som förordnades att göra detta. 
Genom att det enbart är vissa som enligt vallagen får lämna röster till 
ambulerande mottagare finns det därmed en möjlighet att neka den som inte 
fyller kriterierna. Om kommunen beslutar sig för att neka någon att få 
förmånen av ambulerande mottagare är det rimligen ett beslut enligt vallagen 

31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-02-26

Valnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

som behöver dokumenteras. I samband med valet 2018 var det aldrig aktuellt 
att någon skulle nekas. 
Beslut behöver kunna fattas i anslutning till begäran. Det bedöms som 
lämpligt att det är administrativ chef som även får fatta beslut att neka den 
som begär att få lämna sina valsedlar till röstmottagare, men inte uppfyller 
kraven i 7 kap. vallagen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-12

Valnämndens beslut
1. Delegera till administrativ chef Andriette Ivarsson att för valet till 

europaparlamentet 2019 utse ambulerande röstmottagare.
2. Uppdra till administrativ chef Ivarsson att ansvara för utbildningen av de 

ambulerande röstmottagarna. 
3. Delegera till administrativ chef Andriette Ivarsson att fatta avslagsbeslut 

i fråga om att lämna röster till ambulerande röstmottagare.

Beslutet skickas till
Administrativ chef, Andriette Ivarsson
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§ 14 Dnr 2019/206

Rättelse av röstlängd

Beskrivning av ärendet
Röstlängden är en förteckning av alla röstberättigade medborgare i 
respektive valdistrikt. De som röstar under valdagen prickas av i röstlängden. 
Valmyndigheten skickar ut röstlängden till kommunen. 
De röstberättigade som anser att röstkortet innehåller fel (t.ex. fel rösträtt) 
kan hos länsstyrelsen begära rättelse i röstlängden fram till och med 12 dagar 
innan valet. Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte.
I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts, måste 
kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. 
Betyder beslutet att en person flyttas mellan två valdistrikt ska två 
röstlängder rättas. Länsstyrelsen skickar en kopia på beslutet till berörd 
kommun eller berörda kommuner och ger dem i uppdrag att föra in 
rättelserna i röstlängderna.
Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast 
på valdagens morgon eftersom de personer besluten gäller kan komma att 
rösta i vallokalen. Kommunen får inte överlåta åt röstmottagarna att göra 
rättelser i röstlängden.

Avdelningens bedömning
För att kunna ha en effektiv organisation föreslås att valnämndens 
ordförande, vice ordförande, administrativ chef och kommunsekreterare får 
genomföra eventuella rättelser i röstlängden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-12
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Valnämndens beslut
Valnämndens ordförande Rune Bröms (C), vice ordförande Kent Dahlquist 
(S), administrativ chef Andriette Ivarsson och kommunsekreterare Björn 
Arrias får genomföra eventuella rättelser i röstlängden.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 15 Dnr 2019/214

Fotografering och filmning i vallokal

Beskrivning av ärendet
Fotografering och filmning upplevs ibland som ett problem. Inför valet 2018 
aktualiserades frågan om valnämnden kan styra detta vid val och 
rösträkning. 
Huvudregeln är att rösträkningen är öppen och inget stöd finns för generellt 
foto- eller filmningsförbud. Länsstyrelsens bedömning är att det ska var 
exceptionella situationer för att i enskilda fall kunna besluta om foto- eller 
filmningsförbud. Röstmottagarna, särskilt ordförandena i valdistrikten, ska 
upprätthålla ordningen i röstnings – eller vallokalen och i det ligger att värna 
valsäkerheten och väljarnas upplevelse av att de kan rösta utan påverkan. 
Rösträknarna ska också i lugn och ro kunna räkna rösterna. Att någon fotar 
eller filmar rösträkningen kan inte i sig ses som störande för valsäkerheten. 
Endast om det faktiskt är så kan valnämnden sägas ha möjlighet att införa ett 
förbud vid den vallokalen. Det blev aldrig aktuellt att fatta något beslut av 
den typen i samband med valet 2018 i Leksands kommun och det är heller 
inte känt att någon annan dalakommun fick anledning till detta.
Kommunerna själva möjlighet att styra formerna för hur allmänheten ska 
kunna närvara vid rösträkningen. I första hand är det mindre åtgärder som 
ska vidtas. Till exempel kan allmänheten hänvisas till stolar längs med en 
vägg i rummet, en markering/avspärrning kan sättas upp eller så får 
allmänheten bevaka rösträkningen i dörröppningen. 

Avdelningens bedömning
Det är upp till varje valnämnd att besluta i dessa frågor, lämpligen i samråd 
med tjänstemannaorganisationen. Om särskilda beslut behöver fattas behöver 
detta göras utan att valnämnden kan sammankallas. Det bedöms därför 
lämpligt att delegera denna rätt till ordförande och vice ordförande i 
nämnden. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13
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Valnämndens beslut
Delegera till valnämndens ordförande Rune Bröms (C) och vice ordförande 
Kent Dahlquist att besluta om förbud mot fotografering eller filmning i 
anslutning till vallokal eller rösträkning. 

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 16 Dnr 2019/209

Rätt att kvittera valnämndens handlingar

Beskrivning av ärendet
För att underlätta valnämndens arbete behöver personer utses för att kvittera 
ut valnämndens handlingar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13

Valnämndens beslut
Ge ordföranden Rune Bröms (C) och vice ordföranden i valnämnden Kent 
Dahlquist (S), administrativ chef Andriette Ivarsson, kommunsekreterare 
Björn Arrias samt nämndsekreterarna Jenny Sarén, Sophia Ek och Anna-
Carin Ingels rätt att kvittera ut valnämndens handlingar.

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 17 Dnr 2019/210

Transport av valsedlar till länsstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Måndagen den 27 maj körs valsedlarna från valdagen från kommunhuset i 
Leksand till länsstyrelsen. De röster som räknats vid den preliminära 
rösträkningen på onsdagen den 29 maj körs därefter till länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13

Valnämndens beslut
Valnämndens ordförande Rune Bröms (C) och kommunsekreterare Björn 
Arrias transporterar valsedlarna till Länsstyrelsen i Dalarna, Falun.

Beslutet skickas till
Administrativ service

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-02-26

Valnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 18 Dnr 2019/212

Preliminär rösträkning - Onsdagsräkningen

Beskrivning av ärendet
Vid onsdagsräkningen den 29 maj räknas de förtidsröster som aldrig 
skickades ut till vallokalerna, de röster som kom tillbaka till kommunen från 
valdistrikten samt de röster som kommit in efter valdagen. 

Avdelningens bedömning
Funktionärer behöver utses till onsdagsräkningen. Bedömningen är att det 
behövs åtta personer för detta, som hämtas ur förvaltningen. Vid valet 2019 
utgjordes dessa av medarbetare från administrativ service, som har 
kunskaper kring processen till följd av arbete under förtidsröstningen.
Representanter för valnämnden deltar för att följa arbetets gång. Det föreslås 
att valnämndens presidium gör detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13

Valnämndens beslut
1. Uppdra till administrativ chef att bemanna vid onsdagsräkningen.
2. Uppdra till administrativ chef att kalla in ersättare under 

onsdagsräkningen vid eventuell frånvaro.
3. Uppdra till valnämndens ordförande Rune Bröms (C) och vice 

ordförande Kent Dahlquist (S) att delta vid onsdagsräkningen.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 19 Dnr 2019/208

Beslut med anledning av omval i Falun kommun

Beskrivning av ärendet
Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till 
kommunfullmäktige i Falun. Enligt vallagen ska valdagen vara inom tre 
månader efter beslutet om omval.
Valmyndigheten har samrått med länsstyrelsen och den 7 april 2019 ska vara 
valdag för omval i Falun.
Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det 
numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23 § vallagen. 

Avdelningens bedömning
Omfattningen av förtidsröstning avgörs av valnämnden, men varje kommun 
har att tillse att det finns minst en röstningslokal som ger väljarna goda 
möjligheter att rösta. Länsstyrelsens rekommendation till samtliga 
dalakommuner är kommunen håller ett röstningsställe öppet under 
vardagarna veckan innan valet, det vill säga den 1-5 april. Under dessa dagar 
bör det även vara möjligt att rösta utanför kontorstid åtminstone en dag. 
Vidare förordar länsstyrelsen att fredagen den 5 april är en förkortad dag, för 
att PostNord ska ha möjlighet att hämta och transportera förtidsrösterna så 
att rösterna levereras till vallokalerna i Falun redan till valdagen (7 april).
Kundtjänst i kommunhuset är den plats i kommunen där det är enklast att 
anordna förtidsröstning, eftersom kundtjänst vid den aktuella tiden är 
bemannad måndag-torsdag kl. 08.00-16.30 . I kommunhuset finns även 
valförråd och administrativ service, som fungerar som valkansli under valen. 
Det föreslås därför att förtidsröstning till omvalet till Falu 
kommunfullmäktige inrättas i kommunhuset under måndag-torsdag den 
aktuella veckan under de tider som kundtjänst är öppet (kl. 08.00-16.30) 
samt fredag förmiddag (kl. 08.00-12.00). Det ska även vara öppet för 
röstmottagning onsdag efter ordinarie stängning av kundtjänst, fram till 
klockan 19.30. Därmed bedöms det finnas goda möjligheter att förtidsrösta 
för de som vistas i Leksands kommun och som är röstberättigade till Falu 
kommunfullmäktige.
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Röstmottagare är därmed huvudsakligen kundtjänstpersonalen samt vid 
behov personal från administrativ service. Dessa förordnas lämpligen på 
delegation samt utbildas av personal på administrativ service. Det förväntas 
inte bli något större antal röster som tas emot av kommunen och någon 
särskild ersättning till kundtjänst behövs därför inte. 
I övrigt bör samma ordning gälla som för valet 2018 i fråga om ordning i 
valsedelställ m.m.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-02-21

Valnämndens beslut
1. Inrätta förtidsröstning i kommunhuset till omvalet till Falu 

kommunfullmäktige i enlighet med följande:
Måndag den 1 april 2019 Kl. 08.00-16.30
Tisdagen den 2 april 2019 Kl. 08.00-16.30
Onsdagen den 3 april 2019 Kl. 08.00-19.30
Torsdagen den 4 april 2019 Kl. 08.00-16.30
Fredagen den 5 april 2019 Kl. 08.00-12.00

2. Delegera till administrativ chef att utse röstmottagare och ambulerande 
röstmottagare med anledning av omvalet till Falu kommunfullmäktige.

3. Uppdra till administrativ chef att utbilda röstmottagare med anledning av 
omvalet till Falu kommunfullmäktige.

4. Endast valnämndens valsedelställ får användas.
5. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning för de valsedlar som ska 

finnas i anslutning till röstmottagningen enligt 8 kap. 2 § vallagen, dock 
med blanka valsedlar placerade sist.

6. Övriga valsedlar som levereras till röstningslokalen placeras efter det i 
bokstavsordning sist placerade partiet, innan blanka valsedlar. 

7. Uppdra till röstmottagarna i vallokaler och röstningslokaler att i 
valsedelställen lägga ut och fylla på även sådana valsedlar som inte ska 
finnas enligt lag. Detta under förutsättning att partierna har lämnat 
valsedlar i sådan utsträckning att det finns att fylla på med vid 
röstningslokalen eller vallokalen. 

8. Andra än röstmottagarna får inte själva lägga ut eller fylla på valsedlar i 
valsedelställen.

41



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2019-02-26

Valnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutet skickas till
Arbetsledare kundtjänst Lotta Johansson
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 20 Dnr 2019/215

Information från förvaltningen - EP 2019

Beskrivning av ärendet
Kommunsekreterare Björn Arrias informerar muntligen om bland annat 
följande:
- Befintliga riktlinjer för arbete med val, som förvaltningen arbetar utifrån.
- Kommunen kommer att få statsbidrag för förtidsröstningen. I övrigt får 

kommunen stå för kostnaderna i samband med valet. Vid sammanträdet 
är det ännu inte känt i detalj hur stort statsbidraget blir.

- Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta utifrån de risk- och 
sårbarhetsanalyser som gjordes inför valet 2018. En handlingsplan för 
otillåten påverkan antogs av kommunstyrelsen i november 2018. Ny 
beredskapssamordnare är Kjell Ekman, som kommer att vara ingång för 
hot och våld under valet.

- Förvaltningen kommunikationsplanerar och kommer att annonsera om 
öppettider för förtidsröstningsställen samt kontakta boende i Djura 
angående valdagsröstningen där.

- PostNord AB har av valmyndigheten centralt upphandlats för transporter 
av valsedlar. Förvaltningen avser teckna lokalt avtal med Postnord AB 
för transport, räkning och förvaring av förtidsröster.  

- Det kommer att kallas till ett nästa sammanträde för valnämnden till den 
25 april 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-13

Valnämndens beslut
Tacka för informationen.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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