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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Valnämnden 2018-06-18 1  
   
 

 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 17.30 – 18.45 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

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

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
 

Utses att justera Maud Jones Jans  
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 29-38 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Lars Hjorth  

 Justerande   
 Maud Jones Jans  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Valnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2018-06-18 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-06-20 Datum för  

anslags nedtagande 2018-07-12 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 29 
 
Förordnande av röstmottagare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar utse röstmottagare till RKL-valet 2018 enligt  bilaga 1 § 29/14. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Genomgång av röstmottagare inför RKL valet den 9 september 2018. Vid dagens 
sammanträde i valnämnden redovisas förslag till röstmottagare. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 30 
 
Bemanning på Rådhuset 8 september 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att Margareta Jakobsson och Malin Karhu Birgersson skall be-
manna Rådhuset lördagen den 8 september mellan kl 08.30-10.00. 
 
________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ordförande i respektive valdistrikt i Säter ska mellan kl 08.30-10.00 hämtar sitt 
material vid Rådhuset. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 31 
 
Bemanning vid distribution av förtidsröster på valdagen 
 
Beslut: 
Valnämnden beslutar 

1. Maud Jones Jans, Karl-Erik Finnäs och Jan-Erik Steen distribuerar förtidsrös-
ter på valdagens morgon till valdistrikten. 

2. Ordföranden ges i uppdrag att vid behov utse ytterligare personer för distribut-
ionen av förtidsröster. 

 
__________ 

 
Bakgrund 
Kartongerna med sorterade förtidsröster skall tidigt på valdagens morgon köras ut till 
respektive valdistrikt. Det är mycket viktigt att detta sker snabbt så att valdistrikten 
omedelbart efter att ha erhållit förtidsrösterna kan komma igång med genomgången 
av dessa röster. 
 
Mottagandet av kartongerna med förtidsröster skall kvitteras av ordföranden för re-
spektive valdistrikt. Kvittenserna skall efter genomförd tur lämnas in på Rådhuset. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 32 
 
Bemanning i Rådhuset under valdagen 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Margareta Jakobsson, Malin Karhu Birgersson, Maud Jones Jans och Fia 
Wikström skall bemanna Rådhuset/samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler 
under valdagen. 

2. Ordföranden ges i uppdrag att vid behov utse ytterligare personal att tjänst-
göra under valdagen. 

 
__________ 
 
Bakgrund 
Under valdagen skall det finnas av nämnden utsedd personal i Rådhuset för nedan-
stående ändamål. 
 
Distribution av förtidsröster skall ske på morgonen. För detta ändamål tar nämnden 
ett särskilt beslut. 
 
Den obligatoriska förtidsröstningen under valdagen skall äga rum på samhällsbygg-
nadsförvaltningen, ingång från å-sidan, under samma tid som vallokalerna är öppna, 
dvs 8-20. För detta har särskilda röstmottagare förordnats. 
 
Personalen skall se till att förtidsröstningen flyter på, fylla på materiel, byta av och 
serva röstmottagarna om det behövs. Vidare skall personalen hjälpa till att räkna och 
sortera inkomna förtidsröster efter kl 20.00. Inkomna förtidsröster till Säters kom-
mun sparas till onsdagsräkningen. Inkomna förtidsröster till andra kommuner läggs i 
särskilda postsäckar för transport till Företagscenter i Hedemora på måndag morgon. 
 
Personalen i Rådhuset skall svara på frågor från valdistrikten, t ex i vilken vallokal en 
person skall rösta, frågor om budröstning, ambulerande röstning, om en person har 
rösträtt, serva valdistrikten och åka ut med materiel eller annat om det behövs mm. 
 
En annan viktig funktion är att skriva ut dubblettröstkort ur Valmyndighetens valda-
tasystem  
 
Under dagen bör utsedda åka runt till valdistrikten för att se att allt fungerar och kon-
trollera ordningen bland valsedlar m m. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 33 
 
 Mottagning av valmaterial på valdagens kväll 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 

1. Lars Hjorth, Karl-Erik Finnäs, Maud Jones Jans, Jan-Erik Steen, Fia Wik-
ström, Margareta Jakobsson och Malin Karhu Birgersson utses att ingå i den 
mottagningsgrupp som tar emot valmaterialet från valdistrikten. 

2. Ordföranden ges vid behov i uppdrag att utse ytterligare personer att ingå i 
mottagningsgruppen. 

 
__________ 
 
Bakgrund 
När vallokalerna på valdagen stängts skall valdistrikten efter preliminär rösträkning 
överlämna allt valmaterial till nämnden. Mottagningen sker i sammanträdesrummet 
på samhällsbyggnadsförvaltningen, ingång från å-sidan. 
 
Valmaterialet består av granskade valsedlar, rapportblanketter, protokoll m m från 
valdistrikten. 
 
Vid mottagandet kontrollerar gruppen att allt material enligt ovan finns med och att 
protokoll och omslag med valsedlar m m är korrekt underskrivna.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 34 
 
Information om risk- och sårbarhetsanalys 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att vid kommande sammanträde lämna synpunkter på framta-
gen analys. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Länsstyrelsen har tillsammans med representanter från kommunerna tagit fram ett 
underlag till risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet pågår att färdigställa analysen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 35 
 
Frågor till en podd 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar godkänna förslag till frågor med tillägget att man i podden in-
formerar om hur man röstar. 
 
__________ 
 
Förslag till frågor till en podd: 

1. Vad är den viktigaste lokala valfrågan för ditt parti? Beskriv? 
2. På vad sätt skulle Säterbon märka att du och ditt parti styrde i Säters kom-

mun under nästa valperiod? 
3. På vilka sätt vill du och ditt parti skapa inflytande för medborgarna? 
4. Vem kommer bli kommunalråd om ditt parti leder en majoritet efter valet? 
5. Vilka är Säters kommun största utmaningar för framtiden? Beskriv hur ditt 

parti skulle arbeta för att hantera utmaningarna. 
6. Varför tycker du att Säterborna ska rösta på ditt parti lokalt? 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Vn § 36 
 
Information mm 
 

• Information från samverkansmöte med polisen i Tällberg. 
 

• Information om ev behov av av väktare eller ordningsvakter. Förvaltnings-
chefen får i uppdrag att till kommande sammanträde informera om förslag 
och kostnader. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Valn § 37 
 
Partifunktionärers klädsel i vallokal 
 
Beslut 
Valnämnden erinrar om att partifunktionärer vid vistelse i vallokal för att ex kontrol-
lera eller fylla på valsedlar i valsedelsställ inte får ha på sig jackor eller band med par-
tibeteckningar utan att klädseln i dessa situationer ska vara neutral.  
 
__________ 
 
Bakgrund 
Arbetet med valens förberedelse och genomförande regleras i Vallagen. Utöver detta 
har Valnämnden möjlighet att ge kompletterande anvisningar till stöd för ordföran-
dena i valdistrikten och övriga valfunktionärer. Detta är särskilt viktigt för att dessa 
personer ska kunna agera och ge tydliga anvisningar för arbetet i vallokalerna.  
 
Partifunktionärers klädsel 
Utanför vallokalerna är det vanligt att partifunktionärer delar ut valsedlar. Detta är ett 
vedertaget och normalt förhållande i valrörelsen. I Vallagen 8 kap 3 § anges att på ett 
röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propa 
ganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Det finns 
alltså ett klart lagstöd för att propaganda inte får förekomma i dessa lokaler. Trots 
detta uppkommer ofta situationer där partifunktionärer går in i vallokalerna iklädda 
jackor eller band med partinamn för att t ex fylla på eller kontrollera namnvalsedlar i 
valsedelsställen. Till stöd för valförrättarna vore det av vikt att nämnden klart uttalar 
att partifunktionärerna måste ha neutral klädsel vid vistelse i vallokal för påfyllning av 
valsedelsställ etc. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 38 
 
Nästa sammanträde 
 
Beslut: 
Valnämnden beslutar nästa sammanträde med Valnämnden sker den 13 augusti 2018 
kl 17.30 
 
__________ 
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