
 

Valnämnden 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 13:00-13:45 

Beslutande Ledamöter 

Åke Jonsson (S), Ordförande 

Ulla Mortimer (M), 1:e vice ordförande 

Jonas Frost (S) 

Bertil Höglund (L) 

Lena Arnells (C) 

Nils Erik Falk (C) 

Sture Hansson (C) 

Per-Eric  Jonsson (KD) 

Inge Eriksson (SD) 

 Tjänstgörande ersättare 

- 

Övriga närvarande Ersättare 

Christer Karlsson (S) 

Suzanne Johansson (M) 

Lennart Alfredsson (C) 

Erik Ohlsson (C) 

 

 
Tjänstemän Justerare Nils Erik Falk 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2019-02-27 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-7 

 Kristoffer Baas  

 Ordförande 

  

 Åke Jonsson  

 Justerare 

  

 Nils Erik Falk  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-27 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-28 Datum då anslaget tas ned 2019-03-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunsekreterarens kontor 

 

Underskrift 

  

 Kristoffer Baas  
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Ärendelista 

§ 1 Dnr 2019/00003 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 3 
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§ 1 Dnr 2019/00003  

Godkännande av dagordning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 2 Dnr 2019/00052  

Distribution av namnvalsedlar 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tar emot valsedlar från samtliga partier och placerar ut 

dessa i röstningslokalerna samt vallokalerna. 

2. Valnämnden meddelar partierna att dem inte behöver lägga ut 

valsedlar i vallokalerna på valdagen, detta hanteras av de som arbetar 

i vallokalerna.   

 

Ärendet 

Precis som tidigare val efterfrågar olika partier om kommunen kan ansvara 

för att distribuera valsedlar till röstningslokalerna och vallokalerna. Tidigare 

har kommunen svarat nej. Förslaget är istället att vi ska distribuera dessa till 

vallokalen, samt att vi meddelar de lokala företrädarna för partierna att vi 

lägger ut valsedlar för dem, då gäller det enbart att inkomma med valsedlar 

till kommunhuset. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

För mindre partier och partier som inte är representerade på orten leder det 

till minskad belastning för engagerade personer.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-02-18 

 

Skickas till 

För kännedom: Företrädare för lokalt representerade partier samt partier som 

skickat förfrågan 
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§ 3 Dnr 2019/00170  

Förtidsröstningslokaler, dagar och tid - Val till 

Europaparlamentet 2019 

Valnämndens beslut 

Röstningslokal Öppethållande 

vardagar 

Tid 

Sunnangården 8 maj – 24 maj 14:00-18:00 

Södra skolan 8 maj – 24 maj 14:00-18:00 

     

Ärendet 

Allt fler väljare väljer att förtidsrösta, med tanke på det låga valdeltagandet i 

europaparlamentsvalet kan valnämnden överväga om någon 

förtidsröstningslokal bör vara öppen på någon helg. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-02-19 
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§ 4 Dnr 2019/00171  

Valdistrikt och ordföranden samt antal röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Vallokalerna hålls öppna för röstning mellan 08:00-21:00 

2. Valnämnden utser vallokalsordföranden enligt följande: 

Valdistrikt Lokal Ordföranden 

Ovanåker V Folkets hem Edsbyn Jonas Frost 

Ovanåker N Knåda skola Sture Hansson 

Edsbyn Lillboskolan Eije Jonsson 

Alfta N Johannesgården Suzanne Johansson 

Alfta S Alfta skolan Sverker Nilsson 

 

3. Om ordförande eller vice ordförande i något distrikt avsäger sig 

uppdraget eller av annan anledning inte kan fullgöra uppgiften, 

uppdrar valnämnden, i första hand, till ordförande Åke Jonsson (S) 

och i andra hand till vice ordförande Ulla Mortimer (M) 

4. Om utsedd röstmottagare, inte kan tjänstgöra ansvarar i första hand 

ordförande och i andra hand vice ordförande rätt att utse och inkalla 

annan att tjänstgöra. 

5. Vallokalen bemannas av fem personer, utav dessa kommer en vara 

tjänsteman på kommunkontoret. Valnämnden uppdrar till ordförande 

och vice ordförande att utse röstmottagare. Uppgifter om namn, 

adress, telefonnummer inlämnas till Kristoffer Baas, senast 8 mars. 

Ärendet 

Det vanliga har varit att vallokaler också utses vid beslutet om ordförande. 

För att uppnå bättre ändamålsenliga lokaler avvaktas beslut om vallokaler till 

nästa sammanträde. Troligtvis består samtliga eller åtminstone nästintill 

samtliga vallokaler.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-02-19 

 

Skickas till 

För kännedom: Utsedda ordföranden   
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§ 5 Dnr 2019/00172  

Avskärmning av valsedlar 

Valnämndens beslut 

Valnämnden ger Kristoffer Baas i uppdrag att införskaffa nödvändiga 

produkter för avskärmning av valsedlar.  

 

Ärendet 

Senaste ändringen i vallagen gör gällande att kommunerna måste ordna så att 

platsen för valsedlar vid all röstmottagning är avskärmad och fri från insyn. 

Vilken utformning avskärmningen ska ha är upp till kommunen.  

Lagstiftaren har inte reglerat den exakta utformningen av avskärmningen av 

valsedlar. Det är upp till varje kommun att bedöma med hänsyn till lokala 

förutsättningar. 

Valmyndigheten kommer inte att tillhandahålla några skärmar eller kunna ge 

riktlinjer om hur sådana ska se ut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-02-19 
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§ 6 Dnr 2019/00173  

Nya valsedelsställ 

Valnämndens beslut 

Valnämnden uppdrar till Kristoffer Baas att införskaffa nya valsedelsställ.    

 

Ärendet 

I uppföljningen efter valet till riksdag, kommun och landsting 2018 

konstaterades att valsdelsställen inte håller längre. Valsedelsställ i papp bör 

undvikas. Förslag finns att kolla med de som arbetstränar på ACAB att göra 

ställ. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-02-19 
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§ 7 Dnr 2019/00161  

Information om nyvalet i Falun 

Ärendet 

Senast 4:e mars ska kommunen ha klarmarkerat lokal, huvudspåret är att 

kommunhusets reception utgör förtidsröstningslokal. 

28 mars startar förtidsröstning. Kommunen bestämmer själva hur många 

dagar och timmar som förtidsröstningen ska vara öppen. 

7:e april äger nyvalet rum. 

 

 


