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Sammanträdesdatum

2018-04-17
Valnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, rum Insjön, tisdagen den 17 april 2018, kl 15.00-16.00

Beslutande

Ledamöter
Rune Bröms (C), ordf.
Kent Dahlquist (S), vice ordf.
Roger Skärberg (MP)
Inger Taflin (M)
Lars-Bertil Wiklund (L)
Jonny Wikström (BP) ej § 8

Tjänstgörande ersättare
Håkan Blomkvist (SD) ers: Magnus Brandt (SD)
Siv Mattes Gärtner (S) ers: Håkan Tangen (V)
Helena Lindström Klockaräng (M) ers: Siv Enqvist (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
-

Tjänstemän
Kommunsekreterare Björn Arrias

Justeringens plats och tid

Övriga
Olle Berglund (V), ej §§ 1-17

Kommunhuset, administrativ service, den 19 april 2018 kl. 10.00

Underskrifter

Paragrafer 1-19

Ordförande

Rune Bröms (C)
Justerare

Kent Dahlquist (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-17

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Björn Arrias
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§1

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 22 augusti och pågår till och med valdagen. Frågan för valnämnden här
är vilka röstningslokaler för förtidsröstning som kommunen ska ha.
Avdelningens bedömning
Förvaltningen har utvärderat tidigare års röstningslokaler för förtidsröstning.
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. Lokalerna ska vara
värdeneutrala och inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning. De
bör heller inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller
till ett visst företag att det kan påverka väljaren i samband med röstningen (4
kap. 20 och 22 §§ vallagen).
Vid valet 2014 användes Leksand bibliotek (Kulturhuset), Insjöns bibliotek,
Sockenstugan i Siljansnäs samt OKQ8 som röstningslokaler för
förtidsröstning. Det har även varit förtidsröstning på valdagen i Djura
sockenstuga. Samtliga fungerade väl som röstningslokaler och det
röstningsställe som mottog flest förtidsröster var Leksands bibliotek.
OKQ8 har byggts om sedan senaste valet. I den mån det går bör
kommersiella lokaler undvikas som röstningslokaler och ändrade regler för
röstningsmottagningen kräver att två röstmottagare ska vara på plats under
hela tiden som röstningen pågår. Sammantaget bedöms inte OKQ8 som ett
ändamålsenligt röstningsställe.

Justeras

Utdrag bestyrks

3

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-17
Valnämnden

Som ny röstningslokal för förtidsröstning bedöms istället kommunhuset
(kundtjänsten) som lämplig. Lokalen kommer att användas som vallokal på
valdagen och har god tillgänglighet, både fysiskt och sett till ordinarie
öppettider. Möjligheten att anpassa öppettiderna utifrån behovet är också
goda när det gäller kommunens egna lokaler. Kommunhuset kommer på ett
bra sätt kunna komplettera öppettiderna för Leksands bibliotek.
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 var
att distriktet hade för få röstberättigade. Vid valen 2014 erbjöds istället
möjlighet till förtidsröstning i Djura sockenstuga under ett antal timmar på
valdagen, från kl. 10.00 till 15.00. Detta var något som fungerade mycket
väl. Antalet förtidsröstande i Djura var stort och efter avslutad
förtidsröstning kördes rösterna till ordinarie vallokal, huvudsakligen till
Gärde skola, för räkning. Det bedöms lämpligt att åter göra på samma sätt.
Beslut i valnämnden
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
9 september 2018.
Beslutet skickas till
Leksands bibliotek
Insjöns bibliotek
Siljansnäs sockenstuga
Kundstjänstchef
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§2

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.
En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för
ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska
inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha
sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst
företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. Detta följer av
4 kap. 20 § vallagen.
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 9
september. Även vid valet 2014 var det nio valdistrikt.
Avdelningens bedömning
Förvaltningen har gått igenom utvärderingar av föregående val och besökt
möjliga vallokaler. Av de nio vallokaler som användes 2014 är det två
vallokaler som bedöms vara i behov av utbyte.
I valdistriktet Edshult-Åkerö-Övermo m.fl. användes vid valen 2014
Edshultsgården som vallokal. I utvärderingarna framfördes synpunkter på
bland annat belysningen och att det var störningar från verksamheten. Istället
för Edshult bedöms Åkerö skola, cafeterian, som en lämplig lokal för valet.
Det är ingen verksamhet på valdagen och lokalerna har bra utrymmen för
valarbetarna. Det är även god tillgänglighet i övrigt. För boende på
Edshultsgården som inte kan ta sig till Åkerö skola finns, precis som för
andra äldreboenden, också möjlighet att rösta med hjälp av ambulerande
röstmottagare.
I valdistriktet Leksand V användes vid valen 2014 Entreprenörsskolan som
vallokal. Sedan dess har lokalerna bytt ägare och idag bedrivs
förskoleverksamhet i privat regi i lokalerna. I valdistriktet finns genom
gymnasieskolan, cafeterian, ett mycket bra alternativ som drivs i
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kommunens regi. Lokalerna har god tillgänglighet och det bedrivs ingen
annan verksamhet på valdagen.
Eftersom övriga vallokaler från föregående val inte bedöms vara i behov av
utbyte föreslås att utse vallokaler enligt följande:
Distrikt

Lokal

Leksandsnoret

Kommunhuset

Edshult-Åkerö-Övermo m.fl.

Åkerö skola

Leksand V

Leksands gymnasium

Leksand Ö

Tibble äldreboende

Tällberg m.fl.

Tällbergs förskola

Siljansnäs

Björkbackens äldreboende

Häradsbygde-Heden-Djura m.fl.

Gärde skola

Insjön Ö

Insjöns skola

Insjön V-Ål-Kilen

Tunsta bystuga

Beslut i valnämnden
1. Utse vallokaler i enlighet med följande tabell
Distrikt

Lokal

Leksandsnoret

Kommunhuset

Edshult-Åkerö-Övermo m.fl.

Åkerö skola

Leksand V

Leksands gymnasium

Leksand Ö

Tibble äldreboende

Tällberg m.fl.

Tällbergs förskola

Siljansnäs

Björkbackens äldreboende

Häradsbygde-Heden-Djura m.fl.

Gärde skola

Insjön Ö

Insjöns skola

Insjön V-Ål-Kilen

Tunsta bystuga

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda.
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§3

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
röstningslokalerna ska anpassas efter hur väljarna förväntas rösta.
Möjligheten för heltidsarbetande att förtidsrösta gör det nödvändigt att ha
öppet åtminstone vissa kvällar.
Öppettiderna i vallokalerna regleras av vallagen. Vallokalerna ska som regel
vara öppna från kl. 08.00 till 20.00 på valdagen. Kommunen måste också ha
ett förtidsröstningsställe öppet motsvarande tider på valdagen.
Sektorns/avdelningens bedömning
Röstningslokaler för förtidsröstning

Leksands bibliotek
Det populäraste förtidsröstningsstället vid valet 2014 var Leksands bibliotek.
Bibliotekets öppettider täcker i hög grad behovet av öppettider för
förtidsröstning i kommunen. I biblioteket finns möjlighet att förtidsrösta
under de tider som biblioteket är öppet för utlåning av böcker, i regel
måndag-torsdag kl. 10.00 till 18.00, fredagar kl. 10.00.17.00 samt lördagar
kl. 10.00-14.00. Biblioteket kommer även att ha kvällsöppet till kl. 19.30 den
1 september under kulturkalaset och möjlighet till förtidsröstning kommer att
finnas även då.
Kommunhuset
Kommunhuset utgör ett bra komplement till biblioteket i och med att
kundtjänst öppnar klockan 08.00 på morgonen.
Utöver ordinarie kvällstider bedöms det lämpligt att ha kvällsöppet två dagar
sista veckan innan valet. Kommunhuset är den lokal där kvällsöppet är mest
ändamålsenlig för kvällsöppet. Även söndagsöppet kan anordnas i
kommunhuset.
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 20.00.

Justeras

Utdrag bestyrks

7

1(4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-17
Valnämnden

Insjöns bibliotek
I Insjöns bibliotek är öppet för 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.
Siljansnäs sockenstuga
Siljansnäs sockenstuga har bemanning genom Siljansnäsresursen och
bedöms behövas vara öppet för förtidsröstning måndag-onsdag kl. 09.0015.00, torsdagar kl. 09.00-19.00 samt fredagar kl. 09.00-15.00.
Beslut i valnämnden
1. Fastställa öppettiderna i röstningslokaler för förtidsröstning i enlighet
med nedanstående tabeller.
Röstningslokal för förtidsröstning: Kommunhuset

Ons
22/8
Tors
23/8
Fre
24/8
Lör
25/8
Sön
26/8

Kl. 08.00-15.30
Kl. 08.00-15.30
Kl. 08.00-15.00
Kl. 12.00-16.00

Mån
27/8
Tis
28/8
Ons
29/8
Tors
30/8
Fre
31/8
Lör
1/9
Sön
2/9

Kl. 08.00-15.30
Kl. 08.00-15.30
Kl. 08.00-15.30
Kl. 08.00-15.30
Kl. 08.00-15.00
Kl. 12.00-16.00

Mån
3/9
Tis
4/9
Ons
5/9
Tors
6/9
Fre
7/9
Lör
8/9
Sön
9/9

Kl. 08.00-16.30
Kl. 08.00-20.00
Kl. 08.00-16.30
Kl. 08.00-20.00
Kl. 08.00-15.00
Kl. 08.00-20.00

Röstningslokal för förtidsröstning: Leksands bibliotek

Ons
22/8
Tors
23/8
Fre
24/8
Lör
25/8
Sön
26/8

Kl. 10.00-18.00
Kl. 10.00-18.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 11.00-14.00
-

Mån
27/8
Tis
28/8
Ons
29/8
Tors
30/8
Fre
31/8
Lör
1/9
Sön
2/9

Kl. 10.00-18.00
Kl. 10.00-18.00
Kl. 10.00-18.00
Kl. 10.00-18.00
Kl. 10.00-17.00
Kl. 11.00-19.30
-
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Röstningslokal för förtidsröstning: Insjöns bibliotek

Ons
22/8
Tors
23/8
Fre
24/8
Lör
25/8
Sön
26/8

kl. 10.00-12.00,
kl. 14.00-19.00
-

Mån
27/8
Tis
28/8

-

Ons
29/8
Tors
30/8
Fre
31/8
Lör
1/9
Sön
2/9

-

kl. 10.00-12.00,
kl.14.00-19.00

kl. 10.00-12.00,
kl. 14.00-19.00
-

Mån
3/9
Tis
4/9

-

Ons
5/9
Tors
6/9
Fre
7/9
Lör
8/9
Sön
9/9

-

kl. 10.00-12.00,
kl. 14.00-19.00

kl. 10.00-12.00,
kl. 14.00-19.00
-

Röstningslokal för förtidsröstning: Sockenstugan i Siljansnäs

Ons
22/8
Tors
23/8
Fre
24/8
Lör
25/8
Sön
26/8

Kl. 09.00-15.00
kl. 09.00-19.00
Kl. 09.00-15.00
-

Mån
27/8
Tis
28/8
Ons
29/8
Tors
30/8
Fre
31/8
Lör
1/9
Sön
2/9

Kl. 09.00-15.00
Kl. 09.00-15.00
Kl. 09.00-15.00
kl. 09.00-19.00
Kl. 09.00-15.00
-

Mån
3/9
Tis
4/9
Ons
5/9
Tors
6/9
Fre
7/9
Lör
8/9
Sön
9/9

Kl. 09.00-15.00
Kl. 09.00-15.00
Kl. 09.00-15.00
kl. 09.00-19.00
Kl. 09.00-15.00
-

2. Fastställa öppettider i vallokalerna på valdagen till kl. 08.00-20.00 i
lokalerna som framgår av nedanstående tabell.
Distrikt

Lokal

Leksandsnoret

Kommunhuset

Edshult-Åkerö-Övermo m.fl.

Åkerö skola

Leksand V

Leksands gymnasium

Leksand Ö

Tibble äldreboende

Tällberg m.fl.

Tällbergs förskola

Siljansnäs

Björkbackens äldreboende

Häradsbygde-Heden-Djura m.fl.

Gärde skola

Justeras

Utdrag bestyrks

9

3(4)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-17
Valnämnden

Insjön Ö

Insjöns skola

Insjön V-Ål-Kilen

Tunsta bystuga

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda

Justeras
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§4

Röstmottagare med ansvar för förtidsröstning
Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska besluta om vilka personer som får ta emot förtidsröster.
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. Med hänsyn till frågans art bedöms det lämpligt att beslut
kan tas på delegation närmare valet.
Beslut i valnämnden
1. Delegera till administrativ chef att besluta om vilka som får ta emot
förtidsröster.
Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§5

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. Detta är något
som inte framgick av valmyndighetens handbok vid föregående val.
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. De flesta ordförandena har möjlighet att fortsätta och i den
utsträckningen så inte varit fallet har en tidigare vice ordförande kunnat träda
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in i rollen. Ordföranden har även haft möjlighet att rekommendera vice
ordförande i vallokalen.
Med hänvisning de uttalanden som görs i valhandboken har förvaltningen
valt att inte föreslå ordförande eller vice ordförande som står på lista som
valbar. Däremot bedöms det inte finnas anledning att 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 föreslå de personer som arbeta som
röstmottagare i vallokalen i respektive valdistrikt. Dessa kan personer utses
på delegation av förvaltningen.
Därutöver behöver förvaltningen bistå med ett antal vikarier som kan träda
in i händelse av frånvaro på valdagen.
Beslut i valnämnden
1. Utse ordförande och vice ordförande enligt följande
Distrikt
Leksandsnoret
Edshult-Åkerö Övermo
m.fl.
Leksand Västra
Leksand Östra
Tällberg m.fl.
Siljansnäs
HäradsbygdenHeden-Djura m.fl.
Insjön Östra
Insjön Västra-ÅlKilen

Ordförande
Dennis Nordin
Per Källgren

Vice ordförande
Anki Pellgård
Ingela Koroll

Lena Forsell
Mats Brandt
Magnus Andersson
Ulrika Hagberg
Olle Deras

Bittan Norman
Lena Rönnstedt
Ingela Sannesjö
Erik Oskarsson
Stig Heineman

Roger Arvidsson
Christer Swedhs

Kristina Hollstén
Kenneth Forsman

2. Uppdra till ordförande i respektive valdistrikt att till senast den 1 augusti
2018 föreslå personer (namn och personnummer) som ska arbeta med
röstmottagning i distriktets vallokal.
3. Delegera till administrativ chef att utse övriga röstmottagare i
valdistrikten.
4. 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.
Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§6

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).

Vissa valsedlar ska enligt bestämmelserna i vallagen finnas i alla vallokaler
och röstningslokaler för förtidsröstning. Detta gäller blanka valsedlar samt
partivalsedlar för ett bestämt antal partier. Vilka partier det är grundas på
ifall partiet fått mer än en 1 procent av rösterna vid något av de två
föregående riksdagsvalen, eller - för val till landstings- och
kommunfullmäktige – redan är representerat inom det landsting eller den
kommun där partiet är representerat (jfr. 8 kap. 2 § vallagen).
Detta innebär för valet 2018 att det ska finnas partivalsedlar för samtliga
riksdagspartier samt Feministiskt initiativ. För valet till landstings- och
kommunfullmäktige ska det för Leksands kommuns del, baserat på tidigare
representation, även finnas partivalsedlar för Dalarnas sjukvårdsparti (val till
landstingsfullmäktige) och Bygdepartiet (val till kommunfullmäktige).
När det gäller övriga partier som ställer upp i valet samt så kallade
namnvalsedlar finns inget krav på att dessa ska finnas. 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 partivalsedlar samt namnvalsedlar. I Leksands kommun har historiskt
partierna själva ansvarat för detta. Det innebär att partierna själva levererar
till exempel namnvalsedlar 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 (t ex partivalsedlar) 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.
Beslut i valnämnden
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
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§7

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
Vid tidigare val har den ordningen tillämpats att valnämnden tillhandahåller
egna valsedelställ och att endast dessa får användas. Partierna har alltså inte
fått placera ut egna valsedelställ. Detta har fungerat väl är en ordning som
förordas.
Den inbördes ordningen i valsedelställen har vid föregående val varit enligt
grundprincipen bokstavsordning och där partivalsedlar och eventuella
namnvalsedlar har placerats bredvid varandra. Blanka valsedlar har placerats
sist i ordningen i valsedelstället. De olika instanserna har varit separerade
från varandra.
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 och för Leksands kommun
innebär samtliga riksdagspartier, Feministiskt initiativ, Dalarnas
sjukvårdsparti och Bygdepartiet.
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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 inom respektive instans
efter det i bokstavsordning sist placerade partiet, innan blanka valsedlar.
Detta skapar en likformig ordning som är lätt att upprätthålla i vallokal och
röstningslokal.
Beslut i valnämnden
1. Endast valnämndens valsedelställ får användas.
2. Valsedlar ska placeras med instanserna för valet separerade från
varandra.
3. Inom respektive instans för valet ska valsedlarna placeras i
bokstavsordning för de valsedlar som ska finnas i anslutning till
röstmottagningen enligt 8 kap. 2 § vallagen, dock med blanka valsedlar
placerade sist. Eventuella namnvalsedlar ska placeras i anslutning till
partivalsedel för partiet.
4. Övriga valsedlar som levereras till vallokal eller röstningslokal placeras
inom respektive instans efter det i bokstavsordning sist placerade partiet,
innan blanka valsedlar.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§8

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. Vid senaste valet utbetalades 25 kr per
mottagen röst.
Sockenstugan i Djura är den femte röstningslokalen men har endast öppet
under valdagen den 9 september. De som arbetar med röstmottagning i
Sockenstugan i Djura får timarvode och Svenska kyrkan får ersättning
genom hyra av lokalen.
Avdelningens bedömning
Förvaltningen har gått 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 ökar, både i Sverige och i Leksand, och
för vissa förtidsröstningsställen ökar även kostnaderna 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 – 25 000 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 har en egen budget inom vilken kostnader för
röstningsmottagningsställen, vallokaler och ekonomisk ersättning till
valarbetare ska rymmas. Förslaget ryms inom budgetramarna.
Beslut i valnämnden
1. Betala ersättning för mottagning av röster i röstningslokaler i enlighet
med förslaget.
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2. Uppdra till förvaltningen att sluta avtal med Sockenstugan och
Siljansnäsresursen i enlighet med beslutet enligt första punkten
Jäv
På grund av jäv deltar inte Jonny Wikström (BP) i ovanstående beslut.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§9

Arvoden för arbete i valdistrikt och i Djura
Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska fastställa arvoden för det arbete som utförs av ordförande,
vice ordförande och röstmottagare.
Avdelningens bedömning
Förvaltningen har utgått från de arvoden som utbetalades vid 2014 års val.
Arvodena har justerats uppåt för att motsvara löneökningar inom kommunal
sektor.
Nytt arvode är de fasta arvodena till vice ordförande och kontaktpersonen för
röstmottagning i Djura på valdagen (förtidsröstning). Även vice ordförande
har ett ansvar som går utöver det som andra röstmottagare har. Det bedöms
därför som rimligt att även ett sådant arvode utbetalas. Motsvarande belopp
utbetalas även till den som är kontaktperson för förtidsröstningen på
valdagen i Djura.
Förvaltningen behöver även utbilda ett antal röstmottagare som endast
kommer att bli inkallade vid frånvaro. Dessa behöver vara redo även om de
aldrig inkallas och utgöra en vikariepool. För dessa föreslås ett fast arvode
(engångsbelopp) som utbetalas för det fall att de inte inkallas. För det fall att
de inkallas utgår timarvode i enlighet med vad som följer för övriga
röstmottagare i valdistrikten.
Valnämnden har en egen budget inom vilken kostnader för
röstningsmottagningsställen, vallokaler och ekonomisk ersättning till
valarbetare ska rymmas. Förslaget ryms inom budgetramarna.
Beslut i valnämnden
1. Arvoden för det arbete som utförs ersätts enligt följande.
Uppdrag

Arvode

Ordförande

-

Fast ordförandearvode
motsvarande 385 kr
(engångsbelopp).

-

Timarvode motsvarande 165
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kr.
-

Reseersättning i enlighet med
kommunens reglemente.

-

Fast ordförandearvode
motsvarande 200 kr
(engångsbelopp).

-

Timarvode motsvarande
165 kr.

-

Reseersättning i enlighet med
kommunens reglemente.

Övriga röstmottagare i
valdistrikten

-

Timarvode motsvarande
165 kr.

Kontaktperson röstmottagning i
Djura

-

Fast arvode motsvarande
200 kr (engångsbelopp).

-

Timarvode motsvarande
165 kr.

Övriga röstmottagare i Djura

-

Timarvode motsvarande
165 kr.

Vikariepool röstmottagare

-

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

Vice ordförande

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Lön- och bemanning
Administrativ service
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§ 10

Valutbildning röstningslokaler för förtidsröstning
Beskrivning av ärendet
De som tar emot röster i vid våra röstningslokaler för förtidsröstning måste
få utbildning i röstmottagning.
Avdelningens bedömning
Den 22 augusti inleds förtidsröstningen och senast den 20 augusti bör därför
röstmottagare ha genomgått utbildning. Administrativ chef ansvarar för
utbildningen.
Beslut i valnämnden
1. Hålla utbildning för röstmottagare för förtidsröstning senast den 20
augusti 2018. Utbildningen hålls på plats vid respektive röstningslokal.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 11

Valutbildning röstmottagare i vallokal
Beskrivning av ärendet
Alla röstmottagare i vallokal ska delta ut utbildning i röstmottagning.
Avdelningens bedömning
Ordinarie utbildningstillfällen kommer att vara den 28 och 30 augusti i
kommunhusets plenisal. Administrativ chef ansvarar för utbildningen och att
det vid behov anordnas ett ytterligare utbildningstillfälle.
Beslut i valnämnden
1. Hålla utbildning för röstmottagare den 28 och 30 augusti 2018 kl. 18.3021.00. Utbildningen hålls i kommunhusets plenisal.
2. Uppdra till respektive ordförande i valdistrikten att bjuda in övriga
röstmottagare till denna utbildning.
3. Uppdra till förvaltningen att vid behov genomföra ytterligare
utbildningstillfällen.
Beslutet skickas till
Administrativ service
Ordföranden i alla valdistrikt
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§ 12

Fika till röstmottagarna
Beskrivning av ärendet
På valdagen får ordföranden i respektive valdistrikt bjuda röstmottagarna på
fika. Ramavtal finns med ICA Mårtas i Leksand.
Beslut i valnämnden
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 ICA Mårtas 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

Ambulerande röstmottagare
Beskrivning av ärendet
En ny företeelse vid årets val är 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. 3 a §
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.
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 inplaneras ett
antal besök på våra inrättningar för vård- och äldreomsorg samt att det
löpande under perioden finns möjlighet att åka ut till den som begärt
ambulerande röstmottagning.
De ambulerande röstmottagarna tas lämpligen ur kommunens organisation.
Beslut i valnämnden
1. Uppdra till administrativ chef att utbilda och utse ambulerande
röstmottagare.
Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 14

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 eller kommunsekreterare får
genomföra eventuella rättelser i röstlängden.
Beslut i valnämnden
1. Valnämndens ordförande Rune Bröms (C), vice ordförande Kent
Dahlquist (S), administrativ chef Andriette Ivarsson eller
kommunsekreterare Björn Arrias får genomföra eventuella rättelser i
röstlängden.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 15

Rätt att kvittera valnämndens handlingar
Beskrivning av ärendet
För att underlätta valnämndens arbete behöver personer utses för att kvittera
ut valnämndens handlingar.
Beslut i valnämnden
1. Valnämnden ger 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
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§ 16

Transport av valsedlar till länsstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Måndagen den 10 september körs valsedlarna från kommunhuset i Leksand
till länsstyrelsen. Onsdagen den 12 september körs de röster som räknats på
den preliminära rösträkningen till Länsstyrelsen.
Beslut i valnämnden
1. Valnämndens ordförande Rune Bröms (C) och kommunsekreterare Björn
Arrias transporterar valsedlarna till Länsstyrelsen i Dalarna, Falun.
Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 17

Preliminär rösträkning - Onsdagsräkningen
Beskrivning av ärendet
Vid onsdagsräkningen den 12 september 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.
Beslut i valnämnden
1. Uppdra till administrativ chef att bemanna vid onsdagsräkningen.
2. Uppdra till administrativ chef att kalla in ersättare under
onsdagsräkningen vid eventuell frånvaro.
Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 18

Förvaltningen informerar
Beskrivning av ärendet
Kommunsekreterare Björn Arrias informerar om bland annat följande:
-

Leksands kommun avser att teckna avtal med Postnord AB för
transport av valsedlar samt transport, räkning och förvaring av
förtidsröster.

-

Befintliga riktlinjer vid demokratiska val kommer att utvärderas.

-

En kommunikationsplan förbereds.

-

En risk- och sårbarhetsanalys samt en handlingsplan gällande hot och
trakasserier är under framtagande.

-

Förberedelser inför valet till europaparlamentet 2019.

Beslut i valnämnden
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Administrativ service

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 19

Nästa sammanträde
Beskrivning av ärendet
Nästa sammanträde för valnämnden är planerat till den 14 augusti 2018. Ett
sammanträde är även inplanerat till den 13 november 2018.
Beslut i valnämnden
1. Nästa sammanträde för valnämnden blir den 14 augusti 2018 kl. 15.00 i
rum Insjön, kommunhuset.
Beslutet skickas till
Administrativ service

Justeras

Utdrag bestyrks
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