
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Valnämnden
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid: 2019-02-18 13:00-14:35

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2019-02-25 13:00

Paragrafer: 1-11

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Lars Skytt

Justerare:

Gunnar Östlund 

ANSLAG / BEVIS
Valnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2019-02-18
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Lars Skytt (S)
Kurt L Andersson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Gunnar Östlund (C)
Monica Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Tord Gillving (KD) Kurt Törnblom (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jan-Åke Olsson (S)
Birgitta Thunholm (C)
Hans Henriksson (KV)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Malin Persson Kommunsekreterare
Erik Klippmark Utredare 
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 1 Meddelanden
Diarienr
2018/11 Följande meddelanden redovisas: 

1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:20
2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:21
3. Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:22
4. Brev från Talmannen till SKL 
5. Valprövningsnämndens beslut angående överklagande av 

Länsstyrelsens beslut att fastställa utgången av valet till 
kommunfullmäktige i Älvkarleby samt landstingsfullmäktige i 
Uppsala län. 

6. Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:1
7. PM Valmyndigheten, bedömning av kostnader och förberedelsetid 

för extra val 
8. Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:2
9. Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:3
10. Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:4
11. Bilaga till Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:4
12. Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:5
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 2 Sammanträdesplan

Beslut
Valnämnden beslutar att sammanträda 29 april kl. 13.00 i kommunhusets 
sessionssal.
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 3 Dataskyddsombud
Diarienr
2019/1 Beslut

Erik Klippmark utses till dataskyddsombud för valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. 
Förordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas och har ersatt den 
tidigare personuppgiftslagen (PUL). 

Varje offentligt organ, det vill säga en myndighet eller folkvald församling 
ska enligt förordningen utse ett dataskyddsombud. 

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 
informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt 
och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är 
därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan 
krocka med rollen som dataskyddsombud. Det är till exempel inte lämpligt 
att dataskyddsombudet sitter i organisationens ledning eller är med och 
fattar strategiska beslut om kärnverksamheten som omfattar 
personuppgiftsbehandling.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud, 2019-01-07/Anna-Karin Karlsson 
 Dataskyddsombud, 2018-03-16

Beslutet lämnas till
 Erik Klippmark
 Datainspektionen 
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 4 Beslutsordning samt rekrytering av röstmottagare
Diarienr
2019/2 Beslut

1. Valnämndens ordförande delegeras rätt att utse alla röstmottagare. 
2. Valnämnden utser ordförande och vice ordförande för valdistrikten 

vid nästkommande sammanträde. 
3. Valnämndens ambition är att det ska vara en jämn könsfördelning 

och spridda åldrar bland röstmottagarna och rekrytering av 
röstmottagare sker enligt: 

 Att tidigare röstmottagare tillfrågas.
 De personer som lämnat intresseanmälan till kommunen 

tillfrågas. 
 Om det behövs gå ut med annons, genomförs det både på 

kommunens hemsida och i den lokala ortstidningen. 

Sammanfattning av ärendet
Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera 
röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstning eller röstning i vallokal på 
valdagen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att se till att det är god 
ordning i vallokalen, ta emot röster och lägga dem i urnan samt hjälpa de 
väljare som ber om det. För arbetet i vallokal ingår även att granska och 
räkna rösterna efter vallokalernas stängning. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”röstmottagare”, 2019-02-01/Malin Persson 

Beslutet lämnas till
 Kommunsekreterare
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 5 Vallokaler och öppettider EU-val
Diarienr
2019/3 Beslut

Följande lokaler ska användas som vallokaler vid val till Europaparlamentet 
2019: 

Valdistrikt Vallokal 
Boda Bodaskolan 
Gårdskär Föreningshuset 
Jungfruholmen Rotskärsskolan 
Skutskärs centrum Kommunhusets sessionsal 
Älvkarleö bruk - Marma Sörgärdets skola, biblioteket
Östanån Sörgärdets skola, matsalen 

Alla vallokaler ska ha öppet kl. 08:00-21:00 den 26 maj. 

Sammanfattning av ärendet
Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet och valnämndens uppgift 
är att ge väljarna goda möjligheter att rösta. I varje valdistrikt finns en 
vallokal där röstning sker på valdagen och i vallokalen kan endast de väljare 
som hör till valdistriktet rösta.Det är viktigt att de lokaler som användas som 
vallokaler lever upp till de krav som finns gällande tillgänglighet och 
säkerhet. Lokaler som har religiös eller politisk anknytning bör inte 
användas om det finns andra alternativ. Enligt vallagen ska en vallokal vid 
val till Europaparlamentet hållas öppen för röstning mellan kl. 08.00 och 
21.00. Valnämnden kan besluta om förkortade öppettider om väljarna i ett 
distrikt ges tillräckligt bra möjligheter att rösta. Samråd med länsstyrelsen 
måste i så fall ske innan beslutet tas. Vallokalen måste dock alltid vara 
öppen kl. 09.00 – 13.00 och kl. 17.00 – 21.00.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Vallokaler och öppettider EU-val, 2019-02-01/Malin 

Persson
 Redogörelse Vallokaler och öppettider allmänna val 2018

Beslutet lämnas till
 Berörda verksamheter
 Kommunsekreterare 
 Valportalen 
 Webben 
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 6 Förtidsröstning EU-val
Diarienr
2019/4 Beslut

Följande röstningslokaler och öppettider gäller för förtidsröstningen vid val 
till Europaparlamentet 2019: 

Marma, folkets hus 
15 maj Kl. 17.00–19.00
22 maj Kl. 17.00–19.00

Älvkarleö, klockstapeln  
15 maj Kl. 17.00–19.00
22 maj Kl. 17.00–19.00

Skutskär, biblioteket  
8 maj Kl. 10.00-18.30
9 maj Kl. 10.00-15.30
10 maj Kl. 10.00-15.30
11 maj Kl. 10.00-12.30
12 maj Kl. 10.00-12.30
13 maj Kl. 10.00-18.30
14 maj Kl. 10.00-18.30
15 maj Kl. 10.00-18.30
16 maj Kl. 10.00-15.30
17 maj Kl. 10.00-15.30
18 maj Kl. 10.00-12.30 
19 maj Kl. 10.00-12.30
20 maj Kl. 10.00-18.30
21 maj Kl. 10.00-18.30
22 maj Kl. 10.00-18.30
23 maj Kl. 10.00–15.30
24 maj Kl. 10.00–15.30
25 maj Kl. 10.00–12.30
Valdagen 26 maj Kl. 08.00–21.00

Sammanfattning av ärendet
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen eller som vill rösta 
tidigare har möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad 
förtidsröstning. En förtidsröstningslokal ska precis som vallokalerna leva 
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

upp till de krav som lagstiftaren ställer gällande tillgänglighet och säkerhet. 
En röstningslokal för förtidsröstning kan ha öppet från och med 18 dagar 
före valdagen, och ska även ha öppet på valdagen. Det innebär att 
förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet 2019 börjar onsdag den 8 maj 
och pågår till och med valdagen den 26 maj 2019. 

Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara 
öppen för röstning. Dock ska minst en röstningslokal vara öppen varje dag 
under den tiden som röstmottagning får ske. På valdagen ska minst en 
röstningslokal vara öppen för röstmottagning under den tid som gäller för 
röstning i en vallokal. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Röstningslokaler och öppettider för förtidsröstning”, 

2019-02-04/Malin Persson 
 Redovisning Röstningslokaler och öppettider för förtidsröstning 

allmänna val 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Skytt (S) föreslår samtliga röstningslokaler och öppettider. 

Beslutet lämnas till
 Kommunsekreterare
 Webben 
 Berörda verksamheter 
 Valportalen 
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 7 Ambulerande röstmottagare
Diarienr
2018/2 Beslut

Malin Persson, Erik Klippmark och Maarit Lind utses till ambulerande 
röstmottagare. 

Sammanfattning av ärendet
Väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan 
ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar genom 
ambulerande röstmottagare. Din röst görs i ordning på samma sätt som en 
förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Enligt vallagen kan endast de 
personer som har förordnats av valnämnden vara ambulerande 
röstmottagare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Kommunala bud/ambulerande röstmottagare”, 2018-

02-26 /Kommunsekreterare Malin Persson 

Beslutet lämnas till
 Samtliga berörda 
 Webben 
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 8 Utbildningstillfällen för röstmottagare
Diarienr
2019/5 Beslut

 Utbildning för röstmottagare som tjänstgör i 
förtidsröstningslokalerna hålls den 2 maj kl. 18.00–20.30 i 
kommunhusets sessionssal. 

 Utbildning för röstmottagare som tjänstgör på valdagen, i en vallokal 
hålls den 20 maj kl. 18.00–20.30 i kommunhusets sessionssal. 

 Deltagarna får ersättning enligt kommunens arvodesreglemente.
 Kommunsekreteraren får i uppdrag att anordna extra 

utbildningstillfällen om så behövs. 

Sammanfattning av ärendet
Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få 
arbeta som röstmottagare. Arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt och 
ställer höga krav på noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till att valet 
genomförs korrekt, tryggt och säkert. Även de som varit aktiva och 
tjänstgjort under tidigare val ska genomgå utbildningen. Om dessa tillfällen 
behöver kompletterats får kommunsekreteraren i uppdrag att anordna 
ytterligare utbildning vid lämpligt tillfälle. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Utbildning av röstmottagare”, 2019-02-01/Malin 

Persson 

Beslutet lämnas till
 Kommunsekreterare
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 9 Ersättningsnivåer i samband med EU-val

Beslut
Röstmottagare som tjänstgör under EU-valet 2019 får 200 kr per timme i 
ersättning.

Beslutet lämnas till
 Lönecentrum 
 Kommunsekreterare 
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 10 Utläggning av valsedlar, EU-val
Diarienr
2019/6 Beslut

Partivalsedlar för partierna som har rätt att få valsedlar utlagda av 
valnämnden, ska läggas i ett valsedelsställ i följande ordning: 

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C), Feministisk 
initiativ (FI), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L), Miljöpartiet de 
gröna (MP), Moderaterna (M), Piratpartiet (PP), Sverigedemokraterna (SD), 
Vänsterpartiet (V) och blanka. 

Övriga partier placerar sina valsedlar i bokstavsordning i ett separat 
sedelställ. 

Sammanfattning av ärendet
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. Övriga partier ansvarar själva för att lägga 
ut valsedlar med namn på sina kandidater. På alla ställen där väljarna kan 
rösta lägger röstmottagarna även ut blanka valsedlar. 

Beslutsunderlag
 Utläggning av valsedlar

Beslutet lämnas till
 Kommunsekreterare
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Valnämnden
2019-02-18

Ordförandens 
signatur

Justerarens 
signatur

Justerarens 
signatur

Utdragsbestyrkande

VN § 11 Öppettider för förtidsröstning gällande omval till 
kommunfullmäktige i Falun

Beslut
I kommunhuset anordnas möjlighet för röstberättigade i omvalet till 
kommunfullmäktige i Falun att förtidsrösta enligt följande: 

Datum Tid
1 april 8-12 & 13-16
2 april 8-12 & 13-16
3 april 8-12 & 13-16
4 april 8-12 & 13-16

Sammanfattning av ärendet
Valprövningsnämnden har den 6 februari 2019 beslutat att omval ska 
genomföras till kommunfullmäktige i Falun. 

Valmyndigheten har beslutat att valdagen ska vara den 7 april 2019.

Vid omvalet till kommunfullmäktige i Falun ska alla kommuner i landet 
ordna med förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. 
Detta regleras i vallagen 4 kap. §§ 22-23. 

Perioden för förtidsröstning vid ett omval är förkortad till tio dagar och
börjar därför den 28 mars. 

Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet 
för förtidsröstning på själva valdagen och allra helst att öppettiderna sätts så 
att inlämning av rösterna kan göras till PostNord senast fredagen den 5 april. 
Detta för att underlätta transporter av eventuella röster som ska till Falun.

Beslutet lämnas till
 Kommunsekreterare 
 Medborgarservice 
 Valportalen 
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