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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 14:00-15:30, ajournering 14:25-14:40 

Beslutande Ledamöter 

Åke Jonsson (S), Ordförande 

Ulla Mortimer (M), 1:e vice ordförande 

Ann-Kristin Brunkebärg (L) 

Lena Arnells (C) 

Sture Hansson (C) 

Lars Erik Häggblom (KD) 

 Tjänstgörande ersättare 

Börje Olsson (S) tjänstgör för Carina Nordqvist (S) 

Suzanne Johansson (M) tjänstgör för Olle Berglund (MP) 

Lennart Englund (SD) tjänstgör för Inge Eriksson (SD) 

 
Ersättare 

Lennart Alfredsson (C) 

Carl Ringbo (C) 

Lennart Westlund (KD) 

Övriga närvarande Kommunsekreterare Kristoffer Baas 

Förvaltningssekreterare Klas-Åke Säll § 2 

Nämndsekreterare Cecilia Kronberg § 2 

Nämndsekreterare Eva Lindberg § 2 

Nämndsekreterare Eva-Lena Zetterdahl § 2 

Nämndsekreterare Maria Hedström § 2 

 
Justerare Börje Olsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2018-05-09 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-14 

 Kristoffer Baas  

 Ordförande 

  

 Åke Jonsson  

 Justerare 

  

 Börje Olsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-03 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-10 Datum då anslaget tas ned 2018-05-31 

Förvaringsplats för protokollet Kommunsekreterarens kontor 

 

Underskrift 

  

 Kristoffer Baas  
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§ 1 Dnr 2018/00021  

Godkännande av dagordning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: 

- Väktarhjälp vid valet 2018 
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§ 2 Dnr 2018/00228  

Presentation av ny tjänstemannaorganisation till valet 

Ärendet 

Klas-Åke Säll, förvaltningssekreterare, Maria Hedström, Eva-Lena 

Zetterdahl, Eva Lindberg och Cecilia Kronberg, nämndsekreterare 

presenterade sig för valnämnden. 
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§ 3 Dnr 2018/00229  

Vallokaler, ordförande samt antal röstmottagare i 

valdistrikten 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser vallokaler i de fem valdistrikten enligt nedan. 

2. Vallokalerna hålls öppna för röstning mellan kl. 08:00-20:00. 

3. Valnämnden utser vallokalsordföranden enligt följande: 

Valdistrikt Vallokal Ordförande 

Ovanåker V Folkets Hem Edsbyn Jonas Frost 

Ovanåker N Knåda skola Sture Hansson 

Edsbyn Lillboskolan Eije Jonsson 

Alfta N Johannesgården Lennart Alfredsson 

Alfta S Alftaskolan Sverker Nilsson 

 

4. Om ordförande eller vice ordförande i något av valdistrikten avsäger 

sig uppdraget eller av någon anledning inte kan fullgöra uppdraget, 

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

och i andra hand till vice ordförande Ulla Mortimer (M), att utse ny 

ordförande eller vice ordförande i valdistriktet. Det krävs inget nytt 

beslut av valnämnden. 

5. Om utsedd röstmottagare, av någon anledning inte kan tjänstgöra, 

har, i första hand, ordförande och i andra hand, vice ordförande för 

valdistriktet rätt att utse och inkalla någon annan att tjänstgöra i hens 

ställe. 

6. Vallokalen bemannas av fem personer, utöver dessa fem påbörjar två 

sin tjänstgöring klockan 18.00. Valnämnden uppdrar till ordföranden 

och vice ordföranden i respektive valdistrikt att utse röstmottagare. 

Uppgifter om namn, adress och telefonnummer, på föreslagna 

röstmottagare ska inlämnas till valnämnden, Kristoffer Baas, senast 6 

augusti.     

 

Ärendet 

För att skapa ett tydligt och enhetligt arbetssätt i de olika vallokalerna är det 

relevant att skapa en hierarkisk beslutskedja. Ordförande ansvarar för sin 

vallokal och har mandat att fördela arbetet under valdagen.       
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-20 

 

Skickas till 

För kännedom: Utsedda ordföranden 
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§ 4 Dnr 2018/00230  

Förtidsröstningslokaler, dagar och tid 

Valnämndens beslut 

1. Till förtidsröstningslokaler utses i Edsbyn Folkets hem och i Alfta 

utses Sunnangården. 

2. Öppettider för förtidsröstning är helgfria vardagar 14:00-18:00, med 

start 22 augusti sista dag att förtidsrösta är 7 september. 

3. Ordförande sammanställer en lista med vilka som sitter med vid 

förtidsröstningen.     

 

Ärendet 

Allt fler väljer att nyttja möjligheten att förtidsrösta. Vid valet 2014 återtog 

Ovanåkers kommun arbetet med att hantera förtidsröstningen, vilket tidigare 

hanterades av ICA i Edsbyn och ICA i Alfta. 

Kan vara värt att fundera över om förtidsröstningslokalen även borde vara 

öppen under någon av helgerna innan valet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-20 

 

Skickas till 

För kännedom: Utsedda för förtidsröstning 
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§ 5 Dnr 2018/00232  

Sortering av förtidsröster 

Valnämndens beslut 

1. Sortering av förtidsröster sker lördagen den 8 september klockan 

09.00, kommunkontoret, sammanträdesrum A. 

2. Valnämnden utser följande personer att närvara vid sorteringen av 

förtidsröster: 

Lena Arnells, Ann-Kristin Brunkebärg, Monica Hansson (prel.), 

Sture Hansson, Lars-Erik Häggblom, Suzanne Johansson, Eije 

Jonsson, Ulla Mortimer. 

 

Ärendet 

En stor del av de inkomna förtidsrösterna ska sorteras så att de kan delas ut 

till respektive valdistrikt under valdagsmorgongen. En del ska vara kvar för 

att hanteras vid valnämndens preliminära rösträkning.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-20 

 

Skickas till 

För kännedom: Utsedda personer. 
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§ 6 Dnr 2018/00235  

Valsedlarnas placering i röstningslokaler och vallokaler 

Valnämndens beslut 

1. Valsedlarna ska läggas i valsedelsställ. 

2. Partivalsedlar för partierna nedan, som har rätt att få valsedlar 

utlagda av valnämndens, ska läggas i ett valsedelsställ i 

bokstavsordning enligt nedan: 

Riksdag Kommun Landsting 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 

Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 

Liberalerna Liberalerna Liberalerna 

Miljöpartiet Miljöpartiet Miljöpartiet 

Moderaterna Moderaterna Moderaterna 

  Sjukvårdspartiet 

Gävleborg 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna Socialdemokraterna 

Sverigedemokratern

a 

Sverigedemokratern

a 

Sverigedemokratern

a 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Blank Blank Blank 

3. I nästa ställ får partierna ovan lägga sina namnvalsedlar i samma 

ordning. 

4. I ett tredje ställ får övriga partier lägga sina valsedlar i 

bokstavsordning.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-20 

 

Skickas till 

För kännedom: Samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
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§ 7 Dnr 2018/00234  

Valnämndens preliminära rösträkning 

Valnämndens beslut 

1. Valnämndens preliminära rösträkning sker 12 september, klockan 

10.00 i sammanträdesrum A 

2. Valnämnden utser Sture Hansson, Lars-Erik Häggblom, Suzanne 

Johansson och Ulla Mortimer till rösträknare. 

3. Annonsering om plats och tid för valnämndens preliminära 

rösträkning ska ske i tidningen Ljusnan och på hemsidan. 

4. Transport genomförs av Lars-Erik Häggblom och Åke Jonsson.  

 

Ärendet 

Tre dagar efter valdagen, 12 september, ska kommunen genomföra en 

preliminär rösträkning. Vid valnämndens preliminära rösträkning behandlar 

kommunen: 

De förtidsröster som röstmottagare har underkänt på valdagen. 

De förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från 

annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via 

Valmyndigheten som inte skickats ut till vallokal eller brevröster som 

kommit till kommunen efter valdagen. 

När samtliga röster granskats ska kommunen registrera in resultatet för varje 

val i valdatasystemet och transportera rösterna till länsstyrelsens slutliga 

rösträkning. Det är viktigt att valnämndens preliminära rösträkning inleds så 

tidigt som möjligt på morgonen (dock inte innan posten kommit), eftersom 

länsstyrelsen också ska hinna räkna dessa röster senare samma dag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-23 

 

Skickas till 

För kännedom: Utsedda rösträknare. 
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§ 8 Dnr 2018/00233  

Transport av röster till länsstyrelsen 

Valnämndens beslut 

Måndag 10:e september ska rösterna transporteras till länsstyrelsen. Minst 

två personer ska åka gärna från styrande och opposition, valnämnden utser: 

Sture Hansson (C) 

Åke Jonsson (S) 

 

Ärendet 

Valnämnden bör utse vilka som ska åka ner med rösterna dagen efter valet.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-20 

 

Skickas till 

För kännedom: Utsedda representanter 
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§ 9 Dnr 2018/00231  

Ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser följande personer till ambulerande röstmottagare: 

Lennart Alfredsson 

Börje Olsson 

2. Ambulerandet sker tisdagar och torsdagar. 

 

Ärendet 

Inför valet 2018 har vallagen förrändrats, kommunala bud har försvunnit och 

istället har man inför ambulerande röstmottagare. Ambulerande 

röstmottagare ska kunna åka hem till person och hjälpa personen att rösta.  

Det ska minst vara två personer som åker ut. 

Förslagsvis kan det vara 1-2 gånger per vecka som utsedda åker ut till de 

som anmält ambulerande röstning. Mottagare av anmälan om ambulerande 

är kommunsekreteraren som redogör för de ambulerande vilka adresser som 

är aktuella. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-20 

 

Skickas till 

För kännedom: Ambulerande röstmottagare 
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§ 10 Dnr 2018/00214  

Mitt Val - för ett ökat valdeltagande hos personer med 

intellektuellfunktionsnedsättning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden betalar för en studiecirkel, det vill säga 9 600 kr (om 

studieförbundet beviljats statsbidrag för studiecirkeln minskas ersättningen 

till 5 000 kr). 

   

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ann-Kristin Brunkebärg (L) med bifall från Börje Olsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

Ärendet 

85,8 % av de röstberättigade röstade i valet till riskdagen 2014. I Ovanåker 

var valdeltagande 85,1 %, något lägre än genomsnittet. 

När det gäller valdeltagande för personer med 

intellektuellfunktionsnedsättning är valdeltagandet istället mellan 20-40 %. 

Som ett sätt att påvisa att demokrati är för alla kan Ovanåker stödja 

Studieförbundet Vuxenskolan som håller studiecirklar i ämnet för berörd 

grupp 

 

Beslutsunderlag 

Erbjudande ”Mitt val” 

Information om ”Mitt val” 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-20 

 

Skickas till 

För kännedom: Studieförbundet vuxenskolan 
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§ 11 Dnr 2018/00218  

Förfrågan om utläggning av valsedlar 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden väljer att inte förändra rutinerna kring 

valsedelshanteringen. Vilket innebär att partier som fått under 1 % av 

rösterna vid senaste valet inte får sina valsedlar utlagda. 

2. Hur valsedlarna ska hanteras regleras i ärendet ”Valsedlarnas 

placering i röstningslokaler och vallokaler”.    

 

Ärendet 

Partiet Alternativ för Sverige har frågat om hur kommunen hanterar 

valsedelar och om det finns någon möjlighet för kommunen att lägga ut 

valsedelar åt dem.      

 

Beslutsunderlag 

Förfrågan från Alternativ för Sverige 

 

Skickas till 

För kännedom: Alternativ för Sverige 
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§ 12 Dnr 2018/00236  

Utbildning av röstmottagare och ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Röstmottagare och ambulerande röstmottagare utbildas den 15:e 

augusti, antingen 9-11 eller 13-15 i sammanträdesrum A. 

2. Anmälan av deltagande och vilken tid sker till kommunsekreteraren.     

 

Ärendet 

Förändringar i vallagen säger att alla som ska arbeta i vallokal måste 

utbildas. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2018-04-20 

 

Skickas till 

För kännedom: Kommunsekreteraren, ordföranden i vallokaler (för 

spridning) 
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§ 13 Dnr 2018/00224  

Information till valnämnden för kännedom 

Valnämndens beslut 

Valnämnden har tagit emot informationen.    

 

Beslutsunderlag 

Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler 

Information om polisen valet 2018 
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§ 14 Dnr 2018/00055  

Väktarhjälp vid valet 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att det inte krävs väktarhjälp vid valet 2018.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ulla Mortimer (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

Ärendet 

Media pekar på att det här kan bli en ovanligt stökig valrörelse. Polisen 

pekar också på att NMR har varit aktiva i kommunens närområden, alltså 

inte någon känd aktivitet i kommunen, däremot i närliggande kommuner. 

Med anledning av detta har kommunsekreteraren tagit reda på vilka 

förutsättningar som finns för att ta hjälp av väktare. 

I det avtal som kommunen har med Securitas kostar väktarstöd 650 kr/h. 

Egentligen ska det tillkomma OB-tillägg, vid det här tillfället kan de tänkas 

bjuda på det.  

Polisen har i samtal med kommunsekreteraren meddelat att de kommer 

finnas i kommunen under valdagen varför en eventuell hotbild känns mindre 

allvarlig. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Att valen genomförs utan att de som ska välja känner sig hotade eller på 

något vis pressande är viktigt för en väl fungerande demokrati. Ur aspekten 

demokratisk hållbarhet är det viktigt att analysera vilka situationer vi kan 

ställas inför och hur de ska hanteras. 

 

Beslutsunderlag 

Mejlkonversation Securitas 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas 

 

Skickas till 

För kännedom: Securitas 

   


