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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 1 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Ärendet tas upp på kommande sammanträde. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn §  
 
Vallokaler och öppethållande inför val till Europaparlamentet den 26 
maj 
 
Beslut: 
Valnämnden beslutar att följande vallokaler skall utnyttjas vid val till Europaparla-
mentet den 26 maj 
 
Vd Säter 1 Kungsgårdsskolan, Drotten 
Vd Säter 2 Fågelsången, Peter Cruses väg 3 C. 
Vd Säter 3 Klockarskolan, matsalen 
Vd Gustafs N Enbacka skola, skolsal, Gustafs 
Vd Gustafs S  Enbacka skola, skolsal, Gustafs 
Vd St Skedvi  Stora skedvi skola, biblioteket, St Skedvi 
 
Vid val till Europaparlamentet 2019 skall röstningslokalerna för samtliga valdistrikt 
hållas öppna mellan kl 08.00-21.00. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att besluta om vallokaler samt tider för öppethållande vid valet den 
26 maj 2019. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 3 
 
Röstningslokaler och öppethållandetider 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att följande röstningslokaler med öppettider skall nyttjas vid val 
till Europaparlamentet tiden från 8 maj till 26 maj 2019: 
 
Norbo bygdegård Valdagen 26 maj 09.00 – 13.00  
Säters bibliotek, Säter 8 maj – 25 maj måndag till onsdag 12.00-19.00, tors-

dag 12.00-16.00 fredag 12.00-18.00 
St Skedvi bibliotek 8 maj – 25 maj, bibliotekets öppettider. 
 Tisdag 9-12 , Onsdag 13-17,  Torsdag 15-19 
Gustafs bibliotek 8 maj-25 maj, bibliotekets öppettider. 
 Måndag 15-19, Onsdag 13-17, Torsdag 9-12 
Sammanträdesrummet Valdagen 26 maj 08.00-21.00 
Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 
 
Dahlander gymnasiet 8 maj – 23 maj tisdagar och torsdagar mellan kl 09.00-

12.00. 
 
Valnämnden kommer att besluta om ytterligare röstningslokaler. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Valnämnden har att besluta om vilka röstningslokaler som ska nyttjas samt tider för 
öppethållande under tiden 8 maj fram till valdagen den 26 maj 2019 för förtidsröst-
ning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 4 
 
Röstmottagare, ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar uppdra till ordförande och sekreterare ta fram förslag på röst-
mottagare. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Genomgång av röstmottagare samt behov av rekrytering av röstmottagare. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 5 
 
Ambulerande röstmottagare 
 
Beslut: 
Valnämnden beslutar återuppta ärendet vid kommande sammanträde 
 
__________ 
 
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 § 6 
 
Lokaler för valnämnden den 26 maj 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att som valcentrum använda sammanträdesrummet på sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, ingång från nedre plan mot ån. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 7 
 
Val av mottagare av värdeförsändelser och förtidsröster 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att till mottagande av värdeförsändelser och förtidsröster vid 
omval 28/3-7/4 samt val till Europaparlamentet utse var för sig 
Margareta Jakobsson 
Malin Karhu Birgersson 
Inger Bernhardsson 
Anki Alriksson 
Lars Hjorth 
 
__________ 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Valnämnden 2019-02-11 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 8 
 
Arvode till röstmottagare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar fastställa arvodena för röstmottagare enligt följande: 
 
Ordförande i valdistrikt  2 400 kr 
Vice ordförande  2 000 kr 
Röstmottagare  1 900  kr 
Ersättning för utbildningsdag Ersättning ska utgå med samma belopp som 

utgår för arvode för sammanträden för halvdag 
enligt arvodesbestämmelserna. 

 
__________ 
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Valn 9 
 
Utläggning av valsedlar till Europaparlamentsvalet 2019 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar följa rekommendationerna från valmyndigheten enligt nedan. 
 
Ärendebeskrivning: 
Rekommendationer från Valmyndigheten 
Vissa partier kan begära att de vill ha sina valsedlar utlagda av röstmottagare. 
 
Partier som kan få sina valsedlar utlagda 
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar för de 
partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1 
procent av rösterna. Men endast om partierna begär utläggning, och om de endast 
har en lista. Har de flera listor läggs partivalsedlar ut. 
 
Övriga partier ansvarar själva för att lägga ut valsedlar med namn på sina kandidater. 
Dessa kan läggas i vallokalerna, röstningslokalerna och på ambassader och konsulat 
med röstmottagning. 
 
Partier som begärt utläggning av valsedlar 
Sista dag för partier att begära utläggning av valsedlar var den 15 december 2018. 
 
Följande partier har begärt utläggning av valsedlar: 

• Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
• Centerpartiet 
• Feministiskt Initiativ 
• Kristdemokraterna 
• Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Piratpartiet 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 

 
Blanka valsedlar läggs ut av röstmottagare 
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 10 
 
Utbildning 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar genomföra utbildning för samtliga röstmottagare den 13 maj kl 
18.00 i fullmäktigesalen på Rådhuset. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
I enlighet med vallagen 3 kap 5 § kan endast den förordnas till röstmottagare som har 
fått utbildning för uppdraget. 
 
Utbildning för samtliga röstmottagare är planerad till den 13 maj i fullmäktigesalen på 
Rådhuset.  
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Vn  § 11 
 
 
Beslut enligt 6 kap. 39 § KL 
 
Beslut: 
Valnämnden beslutar uppdra till ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ären-
den som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Beslut enligt 6 kap 39 § KL om delegation till ordföranden. 
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Valn § 12 
 
Nästa sammanträde 
 
Beslut: 
Valnämnden beslutar att nästa sammanträde med Valnämnden sker den 12 mars kl 
16.30 
 
__________ 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Valnämnden 2019-02-11 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Vn § 13 
 
Omval i Falun – valdag beslutat till 7 april-förtidsröstning ska ordnas 
i alla kommuner 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att receptionen i Rådhuset ska nyttjas som röstningslokal vid 
omval den 28/3-7/4 med öppettiderna 13.00-16.00. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till kommunfull-
mäktige i Falun. Enligt vallagen ska valdagen vara inom tre månader efter beslutet 
om omval. Valmyndigheten har samrått med länsstyrelsen och den 7 april 2019 ska 
vara valdag för omval i Falun. 
 
Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer 
är obligatoriskt, enligt 4 kap 23§ vallagen. Vid ett omval är perioden för förtidsröst-
ning förkortad till tio dagar före valdagen och det ska i varje kommun finnas minst 
en lokal för förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Exakta da-
gar och öppettider är därmed upp till varje kommun att bestämma utifrån väljarnas 
hänsyn. 
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