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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 18.00 – 19.15 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Lars Hjorth, ordförande (S) 
Ulrika Åsåker, vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S) ersättare för Fia Wikström (V) 
Karl-Erik Finnäs ( C) 
Maud Jones Jans (S) 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
 

Utses att justera Karl-Erik Finnäs 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 12-21 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Lars Hjorth  

 Justerande   
 Karl-Erik Finnäs  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Valnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2018-04-18 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-04-27 Datum för  

anslags nedtagande 2018-05-21 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn  § 12 
 
Uppdatering Röstningslokaler och öppethållandetider 
 
Valnämnden beslutar: 
Följande röstningslokaler med öppettider skall utnyttjas vid RKL-valet tiden från 22 
augusti till 9 september 2018: 
Detta beslut ersätter tidigare beslut 2018-03-22 § 2. 
 
Skenshyttans bygdegård Valdagen 9 september 09.00 – 13.00  
Säters bibliotek, Säter 22 augusti – 8 september måndag till onsdag 12.00-

19.00, torsdag 12.00-16.00 fredag 12.00-18.00 
 lördag och söndag, 10.00-14.00 

Valdagen den 9 september 08.00-20.00. 
St Skedvi bibliotek 22 augusti – 9 september, bibliotekets öppettider. 
 Tisdag 9-12 , Onsdag 13-17,  Torsdag 15-19 
Gustafs bibliotek 22 augusti – 9 september, bibliotekets öppettider. 
 Måndag 15-19, Onsdag 13-17, Torsdag 9-12 
 
Ärendebeskrivning: 
Valnämnden har att besluta om vilka röstningslokaler som ska nyttjas samt tider för 
öppethållande under tiden 22 augusti fram till valdagen den 9 september 2018 för 
förtidsröstning 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 13 
 
Röstmottagare, ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar återuppta ärendet vid kommande sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning: 
Genomgång av röstmottagare samt behov av rekrytering av röstmottagare. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 14 
 
Ambulerande röstmottagare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar utse Therese Fäldt, Inger Bernhardsson, Margareta Jakobsson 
och Malin Karhu Birgersson som ambulerande röstmottagare. Ombuden bokas ge-
nom tidsbokning via kommunens reception. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare. Budröst-
ning finns som tidigare kvar som en möjlighet att rösta. 
 
Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunen bestämmer 
själv ambitionsnivån, t.ex. vilka tider som ambulerande röstmottagare ska vara till-
gängliga, tillgång till ambulerande röstmottagare även lördagar och söndagar kan vara 
aktuellt.  
 
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en för-
tidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa väljaren att 
göra iordning sin röst. Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster under 18 dagar 
före valet. 
 
Antalet ambulerande röstmottagare måste också övervägas. Det behövs dessutom en 
beredskap på valdagen för att kunna skicka ambulerande röstmottagare.  
 
Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för förtidsröstning 
ska tillämpas. Dvs. minst två ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta tillsammans 
hela tiden.  
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 15 
 
Placering av valsedlar 
 
Valnämnden beslutar: 

1. Valsedlarna i valsedelstället placeras i bokstavsordning utifrån partinamnet på 
valsedeln. Ett ställ för partivalsedlar och ett ställ för namnvalsedlar. 

2. Denna ordning gälla samtliga valsedlar och gäller vid samtliga val 2018. 
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut 2018-03-22 § 8. 

 
Ärendebeskrivning: 
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras i alla val- och röstnings-
lokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett likvärdigt, ord-
nat och överskådligt sätt. 
 
Om bokstavsordning beslutas av valnämnden bör denna ordning gälla samtliga val-
sedlar, och inte bara de valsedlar som valnämnden enligt lag ska tillhandahålla.  
 
Tillkommer det ytterligare partier behöver således dessa partiers valsedlar skjutas in 
på rätt plats i bokstavsordningen, vilket kan leda till en omsortering av valsedlarna för 
att kunna bibehålla bokstavsordningen under hela röstmottagningen. Det är röstmot-
tagarnas ansvar att då se till att denna omsortering blir gjord enligt beslutad bokstavs-
ordning och röstmottagarna bör får information från valnämnden om rutiner för 
detta. Ett tips är att hålla kontakt med partierna lokalt för att informera sig om vilka 
partier som avser lägga ut egna valsedlar i lokalerna. Då kan valnämnden förbereda 
för detta redan innan röstmottagningen börjar.  
 
Beslutad ordning ska gälla samtliga val- och röstningslokaler i kommunen och bör 
finnas uppsatt i varje lokal. 
 
Det kommer att finnas ytterligare en affisch som innehåller information om vilka val-
sedlar som läggs ut och hur man använder valsedlarna. Detta är en allmän informat-
ion till väljaren och får gärna placeras i anslutning till valsedlarna i val- och röstnings-
lokaler. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 16 
 
Onsdagsräkning vid 2018 års allmänna val 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 

1. Förrättningen ska äga rum på Rådhuset onsdagen 12 september 2018 
2. Meddelande om förrättningen ska ske på kommunens digitala anslagstavla, 

hemsida och genom annons i Säterbladet. 
3. Bemyndiga ordföranden att utse röstmottagare vid onsdagsräkningen. 

 
Ärendebeskrivning: 
Enligt 12 kap. vallagen ska valnämnden på onsdagen efter valdagen sammanträda för 
att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna på valdagen. Samman-
trädet är offentligt och resultatet av valnämndens rösträkning är preliminärt. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 17 
 
Information om 2018 års allmänna val 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar godkänna förslag till information/kommunikation inför valet 
2018 enligt nedan. 
 
Mycket av informationen om valet kommer att skötas av Valmyndigheten, som infor-
merar bland annat genom direktutskick tillsammans med röstkorten och på myndig-
hetens hemsida. 
 
Vid tidigare val har valnämnden informerat på kommunens hemsida samt annonse-
ring i Säterbladet. 
 
Vid sammanträdet informeras om följande förslag till kommunikation/information 
inför valet 2018. 

• Utskick med information till förstagångsväljare 
• Framtagande av en pod 
• Facebook-sidan 
• Interaktiv karta på hemsidan med vallokalerna utmärkta med läge och bild 
• Annons Säterbladet 
• Information på hemsidan 
• Representerade partier ges möjlighet att lägga in aktiviteter i en kalender på 

hemsidan. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 18 
 
Inköp av valsedelräknare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar köpa in 6 stycken valsedelräknare till det allmänna valet 2018 
efter bedömning av valnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Flera kommuner använder valsedelräknare i valdistrikten på valdagen  
 
Kommunkansliet bedömer att det skulle underlätta rösträkningen i distrikten om 
man hade valsedelräknare. Kommunkansliet föreslår därför att valnämnden beslutar 
att köpa in valsedelräknare till det allmänna valet 2018. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 19 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att bilda en projektgrupp för framtagande av en risk- och sår-
barhetsanalys med representanter från valnämnden, polisen, fastighetsenheten  
 
Ärendebeskrivning: 
Säkerhetsfrågorna kring valen har kommit att aktualiseras mer och mer. Kommunen 
ska genomföra en risk- och sårbarhetsanalys före valet och granska kritiska beroen-
den för genomförande av valet och identifierat sårbarheter och brister. Det kan 
handla om bråk i röstnings- och vallokaler, väljare som tillgriper våld och sabotage 
samt även om en lokal inte finns tillgänglig, vilken reservlokal finns det och om det 
skulle bli stora personalavhopp tex pga. av sjukdom, behov av extra material mm. 
 
Men också ta fram en handlingsplan om röstmottagare utsätts för hot och trakasse-
rier. Det är även viktigt att man anger hur säkerheten ska hanteras och av vem. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn 20 
 
Valsedlar från partierna 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar följa rekommendationerna från valmyndigheten enligt nedan. 
 
Ärendebeskrivning: 
 
Rekommendationer från Valmyndigheten 
 
Partier som kan få sin valsedlar utlagda 
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar 
med endast partiets namn) för de partier som vid något av de två senaste valen till 
riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna. Dessutom lägger röstmottagarna ut 
kommun- och landstingsvalsedlar för de partier som sitter i kommun- och landstings-
fullmäktige. Dessa partier ska begära om att få sina valsedlar utlagda. 
 
Partier som anmält deltagande i valet lägger själva ut namnvalsedlar 
Samtliga anmälda partier ansvarar själva för att lägga ut namnvalsedlar (valsedlar med 
partinamn och kandidater). Dessa kan läggas i vallokalerna, röstningslokalerna och på 
ambassader och konsult med röstmottagning. 
 
Blanka valsedlar 
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 21 
 
Nästa sammanträe 
 
 
Valnämnden beslutar: 
Nästa sammanträde med Valnämnden sker den 23 maj 2018 kl 17.30 
 
__________ 
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