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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 1

  

Val av justerare   

 Beslut 
Elisabet Elg (S) justerar protokollet. 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 2

  

Anmälan om eventuellt jäv   

 Beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 3

  

Godkännande av dagordning   

 Beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen. 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 4

  

Valinformation från Länsstyrelsen från informationsdagen den 16 

januari 

KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden förklarar sig informerade. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Margitha Dagobert (S), valnämndens ordförande,  informerar kortfattat om 

informationsdagen på Länsstyrelsen den 16 januari 2019. 

  

 

  

 Bakgrund 
Ordförande Margitha Dagobert (S) och ledamot Elisabet Elg (S) var den 16 januari 

2019 på en informationsdag anordnad av Länsstyrelsen gällande valet till 

Europaparlamentet. 

  

Informationen omfattade bland annat: 

 

 

- Återblick av 2018-års val 

- Aktuella datum inför valet till Europaparlamentet 

- Valdatasystemet 

- Lokaler, möblering och tillgänglighet 

- Ordning i vallokal och förbud mot proganda 

- Nya regler - valsedelsställ 

- Valsedelsordning 

- Nya regler - möjlighet att skriva till namn på anmälda kandidater 

- Planering kommunikation 

- Röstkort 

- Förtidsröstning 

- Protokollet från vallokal och onsdagsräkningen 

- Den preliminära sammanräkningen i vallokal och onsdagsräkningen 

- Valnämndens respektive Länsstyrelsens mottagning 

- Säkerhetsplanering 

- Samverkan   

  

  

  

  

  

  



 

  

 
Valnämnden 

Protokoll 
2019-03-08 

 

8/27 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 Kopia till 
Akt 

 

 



 

  

 
Valnämnden 

Protokoll 
2019-03-08 

 

9/27 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

Vn § 5

  

Röstningslokal och öppettider samt röstmottagare vid omvalet till 

kommunfullmäktige i Falun 

KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden förklarar sig informerade om nedanstående ordförandebeslut fattat av 

valnämndens ordförande 2019-03-01 

  

Förtidsröstningen gällande omvalet till kommunfullmäktige i Falun sköts av 

bibliotekets personal och sker i Hova bibliotek med följande öppettider: 

  

Måndag 1 april kl 13:00-18:00 

Onsdag 3 april kl 15:00-19:00 

Torsdag 4 april kl 13:00-18:00 

  

Senast 4 mars ska information om förtidsröstningslokal och öppettider läggas in i 

valdatasystemet och eftersom valnämnden inte har möte förrän den 8 mars har 

valnämndens ordförande fattat ovanstående beslut. 

  

Valnämnden beslutar att bibliotekspersonalen får en utbildning i röstmottagning, ca en 

vecka innan den 1 april. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
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 på fredagen. Detta för att underlätta 

transporter av eventuella röster som ska till Falun. 

Vilka dagar och tider som röstning ska erbjudas är upp till varje kommun att bestämma 

utifrån vad som kan anses ge väljarna goda möjligheter att rösta. Om det kan förväntas 

att få röstberättigade befinner sig i kommunen kan enstaka dagar vara tillräckligt men 

det är bra att välja tider som är förenliga med när de flesta människor jobbar. Det kan 

också vara lämpligt att samordna med närliggande kommuner och om möjligt välja 

olika öppettider. 
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 Kopia till 
Biblioteket 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 6

  

Vallokaler samt öppethållande vid valet till Europaparlamentet KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar att röstningen till vale till Europaparlamentet den 26 maj 

sker i använda följande vallokaler 

  

Valdistrikt Hova 

Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Hova 

  

Valdistrikt Amnehärads Norra 

Gullstensskolan Gullspång 

  

Valdistrikt Amnehärads södra 

Gallernäsets skola matsalen  

  

 

  

  

  

 Bakgrund 
Vallokalerna ska vara öppna mellan klockan 08.00 och 21.00 vid val till 

Europarlamentet. 

  

Vid valet 2018 används lokalerna följande lokaler: 

  

Valdistrikt Hova 

Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Hova 

  

Valdistrikt Amnehärads Norra 

Gullstensskolan Gullspång 

  

Valdistrikt Amnehärads södra 

Folkets hus, Otterbäcken, denna lokal är uppbokad av annat arrangemang och kan inte 

användas vid detta val. Förslaget är att matsalen vid f.d. Gallernäsets skola används. 

  

  

  

 Kopia till 
Ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 7

  

Förtidsröstningslokal och öppethållande vid valet till 

Europaparlamentet 

KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar om följande förtidsröstningslokaler och öppethållande: 

  

Hova bibliotek, Torggatan 19, tel 0506-36275 
  

Onsdag 8 maj kl 16:00-19:00 

  

Fredag 10 maj kl 13:00-16:00 

  

Söndag 12 maj kl 10:00-12:00 

  

Onsdag 15 maj kl 16:00-19:00 

  

Fredag 17 maj kl 13:00-16:00 

  

Lördag 18 maj kl 10:00-12:00 

  

Måndag 20 maj kl 15:00-18:00 

  

Onsdag 22 maj kl 16:00-19:00 

  

Fredag 24 maj kl 13:00-16:00 

  

Söndag 26 maj kl 08:00-21:00 

  

Gullspångs bibliotek, Hemgatan 12, tel 0551-36007 
  

Torsdag 9 maj kl 15:00-18:00 

  

Lördag 11 maj kl 10:00-12:00 

  

Måndag 13 maj kl 15:00-18:00 

  

Tisdag 14 maj kl 13:00-16:00 

  

Torsdag 16 maj kl 15:00-18:00 

  

Söndag 19 maj kl 10:00-12:00 

  

Tisdag 21 maj kl 13:00-16:00 

  

Torsdag 23 maj kl 15:00-18:00 

  

Lördag 25 maj kl 10:00-12:00 
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 Bakgrund 
Förtidsröstningen börjar den 8 maj- 26 maj 2019. 

  

Enligt vallagen ska det finnas minst en öppen röstningslokal per kommun och dag 

under hela förtidsrösningstiden. Det behöver inte vara samma röstningslokal som är 

öppen alla dagar. Enligt 4 kapitlet 22 § ska varje kommun tillse att det finns lämpliga 

lokaler som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda 

möjligheter att rösta. Detta innebär att kommunerna kan bestämma hur många timmar 

en röstningslokal ska vara öppen. 

  

Enligt 24 § ska minst en röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som 

röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen anordnat. Detta innebär att 

det ska finnas minst en öppen lokal sju dagar i veckan under förtidsröstningstiden per 

kommun. 

Det finns ingen fastställd öppettid per dag, men som sägs i 22 § ska väljarna ges goda 

möjligheter att rösta. Under valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara 

öppen för röstmottagning mellan kl 8.00-21.00. 

  

Vid valet 2018 användes bibliotekets lokaler i Gullspång och Hova till 

förtidsröstningen. 

  

  

  

 Kopia till 
Biblioteken 

Margitha Dagobert 

Kerstin Isaksson 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 8

  

Röstmottagare vid valet till Europaparlamentet KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar att utse följande röstmottagare vid val till Europaparlamentet 

2019: 

  

Hova 
Gun Svensson ordförande 

Margareta Karlsson vice ordförande 

Yvonne Jansson 

Christina Holmberg 

Jonas Grönqvist 

Ingalill Johansson 

Barbro Hermansson 

Tomas Önnefors 

Anita Johansson  

Maj Bredin 

Els-Marie Ärnström Jansson 

  

Amnehärads norra 
Lilian Bengtsson ordförande 

Kristina Helge vice ordförande 

Yvonne Eriksson 

Sofia Helge 

Britt-Marie Andersson 

Emma Davidsson 

Ulla Kylén 

Maria Gustafsson 

Annica Bengtzing   

  

Amnehärads södra 
Lennart Pettersson ordförande 

Wiveka Johansson vice ordförande 

Ronja Feltsten 

Mats Johansson 

Kjell Eriksson 

Yvonne Andersson 

Lars-Erik Larsson 

Christina Blom 

Christina Stålberg  
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 Bakgrund 
De som var röstmottagare vid valet 2018 har fått en förfrågan om att delta vid valet till 

Europaparlamentet. 30 förfrågningar har skickats ut och 26 har tackat ja till att delta vid 

valet till Europaparlamentet. 

  

En obligatorisk utbildning för röstmottagarna är inplanerad till den 10 april. 

  

  

  

 Kopia till 
Röstmottagarna 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 9

  

Schemaläggning av röstmottagning vid förtidsröstningen och på 

valdagen vid valet till Europaparlamentet 

KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar valnämndens ordförande Margitha Dagobert (S) och vice 

ordförande Kerstin Isaksson (M) tar fram förslag till schemaläggning för röstmottagare 

vid förtidsröstningen. 

  

Valnämnden beslutar att respektive ordförande i valdistrikten beslutar om 

schemaläggning för röstmottagare i vallokalen. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
I varje röstningslokal ska det finnas så många röstmottagare som behövs för att 

röstmottagningen ska kunna genomföras. Det måste dock alltid finnas två 

röstmottagare närvarande i röstningslokalen under röstmottagningen. 

  

Det ska finnas minst fyra röstmottagare för varje valdistrikt, varav en ordförande och 

en vice ordförande. Minst tre röstmottagare måste finnas närvarande samtidigt i 

vallokalen vid röstmottagningen och en av dessa ska vara ordförande eller vice 

ordförande. 

  

  

  

 Kopia till 
Ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt 

Ordförande och vice ordförande i valnämnden 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 10

  

Ekonomisk ersättning till röstmottagare KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar att ersättningen utgår med 200 kr/timme för röstmottagare samt 

att reseersättning utgår enligt kommunens arvodesreglemente. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Vid valet 2018 beslutade valnämnden 2018-04-11 § 12 att ersättning utgår med 200 

kr/timme för röstmottagare samt att reseersättning utgår enligt kommunens 

arvodesreglemente. 

  

  

  

  

  

 Kopia till 
Röstmottagarna 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 11

  

Ambulerande röstmottagare KS 2018/734  

 Beslut 
1. Valnämnden beslutar att följande personer utses som ambulerande röstmottagare i 

Gullspångs kommun: 

  

Yvonne Jansson 

Ingalill Johansson 

Lilian Bengtsson 

Christina Blom 

  

2. Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande Margitha Dagobert (M)  kontaktar 

Mogården och Amnegårdens äldreboende och informerar om ambulerande 

röstmottagare. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Från och med valet 2018 togs de kommunala bud bort och har ersatts av ambulerande 

röstmottagare. Budröstning finns som tidigare kvar som en möjlighet att rösta. En 

ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en 

förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa väljaren att 

göra iordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Ambulerande röstmottagare 

kan ta emot röster under 18 dagar före valet. 

  

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig 

till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sin röst i bostaden till särskilt 

förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare. 

 

 

Ambulerande röstmottagare kan t.ex ersätta en indragen institutionsröstning. Om det  

på en institution enbart togs emot ett fåtal röster vid föregående val och 

förutsättningarna inte ändrats, kan kommunen överväga att istället sända dit 

ambulerande röstmottagare. 

 

 

Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunen bestämmer 

själva ambitionsnivån, t.ex. vilka tider som ambulerande röstmottagare ska vara 

tillgängliga, tillgång till ambulerande röstmottagare även lördagar och söndagar kan 

vara aktuellt. Det behövs dessutom en beredskap på valdagen för att kunna skicka 

ambulerande röstmottagare. Minst två ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta 

tillsammans hela tiden. 
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Vid valet 2018 utsågs fyra ambulerande röstmottagare i Gullspångs kommun. 

  

  

  

 Kopia till 
Yvonne Jansson 

Ingalill Johansson 

Lilian Bengtsson 

Christina Blom 

Margitha Dagobert 

Kerstin Isaksson 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 12

  

Utbildning av röstmottagare KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar att be röstmottagarna, att innan informationsmötet den 10 april, 

göra det obligatoriska test som finns Valmyndighetens webbplats www.val.se där finns 

även en grundfilm som på ett grundläggande sätt förklara hur ett val går till. 

  

Valnämndens ledamöter kallas också till detta möte. 

  

Valnämnden beslutar att inbjuda säkerhetssamordnarna till detta möte för kortfattad 

information. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Det är obligatoriskt för utbildning av röstmottagare. Det är valnämnden i kommunen 

som har ansvaret för att utbilda röstmottagarna. Det är endast personer som har erhållit 

utbildning som behövs för uppdraget som får förordnad som röstmottagare. 

Valmyndigheten tillhandahåller Handledning för röstmottagning i vallokal tillsammans 

med valmaterialet som kommunen beställer. 

  

På valmyndighetens webbplats, www.val.se  finns en webbutbildning för röstmottagare 

med tillhörande test. Det finns även en film som ett grundläggande sätt förklarar hur ett 

val går till. 

  

Den 10 april är det tänkt att röstmottagarna ska kallas till en gemensam utbildning. 

  

  

  

 Kopia till 
Röstmottagarna 

Valnämnden 

Säkerhetssamordnarna 
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 Ärende Ärendenummer 

Vn § 13

  

Valsedlar som kommunen ska lägga ut i val- och röstningslokaler KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar att samtliga partier kan lämna sina valsedlar centralt till 

kommunen på till kommunledningskontoret på adressen Torggatan 19 i Hova framtill 

och med fredagen den 3 maj kl 13:00. Valnämnden ombesörjer distribution till 

vallokalerna och förtidsröstningslokalerna. Valnämnden tar inte ansvar för om 

valsedlarna tar slut. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Partier ska ha begärt att de önskar få sina valsedlar för val till Europaparlamentet  

utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast de partier som fått mer än 1 

% av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen, enligt 

8 kap. 2 §, p.3 vallagen (2005:837). Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer 

partierna i normalfallet upp med en kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel 

som ska läggas ut. Om något parti skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval 

är det istället partivalsedlar som trycks för det partiet och som då ska läggas ut. 

Valmyndigheten kommer i så fall att meddela det i nyhetsbrev till kommunerna. 

  

Begäran om utläggning av valsedlar görs till Valmyndigheten senast den dag 

myndigheten bestämmer. De partier som har begärt utläggning för valet till 

Europarlamentet är: 

- Moderaterna 

- Centerpartiet 

- Liberalerna 

- Kristdemokraterna 

- Socialdemokraterna 

- Vänsterpartiet 

- Miljöpartiet 

- Sverigedemokraterna 

- Feministiskt Initiativ 

- Piratpartiet 

  

Det är kommunen, och i praktiken röstmottagarna, som då ansvarar för att dessa 

valsedlar alltid finns på plats. 

  

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan 

själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen. 

Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret 

för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i valet. Av 

praktiska skäl kan kommunerna själva besluta om att fylla på dessa partiers valsedlar 
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om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna själva svara för kontroll 

att valsedlar finns att tillgå för röstmottagarna. 

  

Vissa kommuner väljer att hantera distributionen av samtliga partiers namnvalsedlar i 

röstnings- och / eller vallokaler. Partierna kan då lämna sina valsedlar centralt till 

kommunen, som sedan ser till att valsedlarna fördelas och sprids ut till vallokalerna och 

röstningslokalerna. 

  

Det innebär emellertid att kommunen därigenom gör ett åtagande som går längre än 

den skyldighet som följer av vallagens bestämmelser och som det kan bli svårt att 

upprätthålla på ett likvärdigt sätt. Så sent som på valdagen kan komma krav på att 

kommunen ska lägga ut valsedlar för partier som deltar i valet. Det är ett ensidigt 

serviceåtagande från kommunens sida gentemot partierna. 

  

Det är av stor vik att om sådana överenskommelser mellan kommunen och partierna 

om distribution och utläggning av valsedlar skulle komma ifråga, att följande iakttas: 

- att det i dessa överenskommelser är mycket tydligt angivet hur villkor, rutiner och 

särskilt ansvarsförhållandena ser ut 

- att partierna tydligt informeras om vad överenskommelsen innebär 

  

Partierna behöver även var medvetna om vad som gäller för proganda vid röstning och 

då även när de lämnar valsedlar i val- och röstningslokalerna. 

  

  

  

 Kopia till 
Akt 

 

 



 

  

 
Valnämnden 

Protokoll 
2019-03-08 

 

23/27 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

Vn § 14

  

Ordning för valsedlarnas placering  KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar att lägga ut i valsedlarna i bokstavsordning. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Valmyndigheten uppmanar valnämnderna att besluta om hur valsedlarna ska placeras i 

valsedelsställen. Avsikten är att valsedlarna ska vara placerad på samma sätt i 

kommunens samtliga val- och röstningslokaler. 

Valnämnden har vid tidigare val beslutat att valsedlarna placeras i bokstavsordning. 

  

Inför detta val har det tillkommit en ny regel i vallagen som säger att den plats där 

valsedlarna ska tillhandahållas ska vara fri från insyn. Enligt regeringens proposition 

som ligger till grund för förslaget ska valsedlarna i första hand placeras på en 

avskärmad plats i anslutning till röstmottagningsstället. Om det inte går att ordna får 

valsedlarna istället placeras avskärmade inne i lokalen. Med anledning av detta har nya 

valsedelsställ beställts. 

  

  

  

  

  

 Kopia till 
Röstmottagarna 

 

 



 

  

 
Valnämnden 

Protokoll 
2019-03-08 

 

24/27 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

Vn § 15

  

Valpropaganda i anslutning till val- och röstningslokaler KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden föreslås besluta att det inte är tillåtet att bedriva politisk propaganda i 

anslutning till val- och röstningslokaler samt att förbudet gäller inom en radie av 15 

meter från ingången till val-/röstningslokalen. 

  

 

  

  

  

 Bakgrund 
På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma 

propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val (enligt 

vallagen 8 kapitlet 3 §). 

  

Valnämnden föreslås besluta att det inte är tillåtet att bedriva politisk propaganda i 

anslutning till val- och röstningslokaler samt att förbudet gäller inom en radie av x 

antal meter från ingången till val-/röstningslokalen. 

  

  

  

 Kopia till 
Partigrupperna i kommunfullmäktige 

Vallokalerna och förtidsröstningslokalerna 

 

 



 

  

 
Valnämnden 

Protokoll 
2019-03-08 

 

25/27 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

Vn § 16

  

Kvittens av försändelser av röster från Post Nord KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar att utse följande personer att för valnämndens räkning kvittera ut 

försändelser och lämna röster till Post Nord 

Margitha Dagobert, valnämndens ordförande 

Kerstin Isaksson, valnämndens vice ordförande 

Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 

Karin Sääf, samordnare 

  

2. Valnämnden beslutar att anlita PostNord för hämtning av förtidsröster enligt 

fastställda dagar.  

  

 

  

  

  

 Bakgrund 
För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs protokoll från 

valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera ut dessa försändelser. 

  

  

  

 Kopia till 
Carina Börjesson PostNord 

Roland Fredriksson PostNord 

Margitha Dagobert 

Kerstin Isaksson 

Britt-Marie Nilsson 

Karin Sääf 

 

 



 

  

 
Valnämnden 

Protokoll 
2019-03-08 

 

26/27 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

Vn § 17

  

Övriga frågor KS 2018/734  

 Beslut 
Valnämnden beslutar att nästa valnämnd äger rum 10 april kl 15:00. 

  

Valnämnden beslutar att delegera till valnämndens ordförande Margitha Dagobert (S) 

och valnämndens vice ordförande Kerstin Isaksson (M) att utse vilka personer som ska 

ha behöriga certifikat i valdatasystemet. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Kopia till 
Margitha Dagobert 

Kerstin Isaksson 

 

 



 

  

 
Valnämnden 

Protokoll 
2019-03-08 
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