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 § 23 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser Jerry Pettersson (V) att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll.  

 

___________________ 
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§ 24 Dnr 2019/000037 110 

Meddelanden 2019 till Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger dagens meddelanden till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Uppdrag att verkställa beslut om rättelse i röstlängd vid Europaparlaments-

valet 2019 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:10V 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:9 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:8 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:7V 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:6 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:5 

 

___________________ 
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§ 25 Dnr 2019/000145 111 

Omval till kommunfullmäktige i Falun - förtidsröstning 
7 april 2019 i alla kommuner 

Valnämndens beslut 

Informationen föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Valkansliet informerar valnämnden om hur arbetet med förtidsröstningen till 

omvalet i Falun förflöt i Vimmerby. Inga röstande besökte röstningslokalen.  

 

Beslutsunderlag 

Omval till fullmäktige i Falun, delegationsbeslut om förtidsröstning 

Beslut om öppettider - omval till kommunfullmäktige i Falun 

Protokollsutdrag VN 2019-02-14 § 22 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:5 om bl a förtidsröstning 7 april 

Valmyndighetens nyhetsbrev 20194 

 

___________________ 
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§ 26 Dnr 2019/000135 111 

Val av ambulerande röstmottagare för valet till 
Europaparlamentet 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden kompletterar sitt tidigare beslut med att utse Anna Erlandsson 

Karlsson som ambulerande reservröstmottagare.  

 

Sammanfattning 

Verksamheten ambulerande röstmottagare riktar sig till personer som inte 

själva kan ta sig till en vallokal, och som inte själva kan ordna med bud. 

 

Valnämndens utsåg 2019-02-14 § 18 Else-Britt Kindman, Gun Carlsson, 

Marianne Svensson och Magnus Carlsson till ambulerande röstmottagare 

samt Bengt Westrin och Anna Olausson till ambulerande 

reservröstmottagare i samband med valet till Europaparlamentet 2019. 

 

På grund av nya omständigheter kan Bengt Westrin inte medverka som 

ambulerande reservröstmottagare. 

 

Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson har möjlighet att gå in som 

ambulerande reservröstmottagare i hans ställe.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Kompletterande val av ambulerande röstmottagare 

Protokollsutdrag 2019-02-14 VN § 18 

 

 

Beslutet skickas till 

Anna Erlandsson Karlsson 

 

___________________ 
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§ 27 Dnr 2019/000058 111 

Avskärmningar av platser för valsedlar EU-valet 2019 

Valnämndens beslut 

Informationen föranleder inget beslut.  

 

Sammanfattning 

Administratör Liselott Frejd informerar valnämnden om vallagens nya regel 

som säger att den plats där valsedlarna tillhandahålls ska vara fri från insyn. 

 

Liselott visar valsedelsställ och avskärmningar som ska användas i 

Vimmerby under EU-valet. Avskärmningarna kostar 100 kr per styck, och 

det är samma leverantör som för valsedelsställen. Det blir troligen två 

valsedelsställ i varje vallokal. 

 

Fler röstmottagare kan behöva avdelas för att kontrollera att valsedlarna 

ligger rätt i ställen. 

 

Valnämnden anser att avskärmningarna för valsedelsställen är tillräckliga.  

 

___________________ 
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§ 28 Dnr 2019/000201 110 

Placering och utläggning av valsedlar i samband med 
allmänna val och val till Europaparlamentet 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar följande vad gäller placering och utläggning av 

valsedlar: 

 

Platsen för valsedlar vid förtidsröstningslokal och vallokal ska vara 

avskärmad från insyn från andra väljare. 

 

Valsedlar ska placeras i valsedelsställ med blanka sedlar överst och därefter 

partivalsedlar i bokstavsordning. Partiernas namnvalsedlar placeras också i 

bokstavsordning. 

 

För tillgänglighet och utläggning av blanka valsedlar och partivalsedlarna 

ansvarar röstmottagarna i röstningslokalen och i vallokalerna. 

 

Partierna ansvarar för att det finns namnvalsedlar i röstningslokalen och i 

vallokalerna.  

 

Partierna lämnar namnvalsedlar till röstmottagare i lokalen på valdagen från  

kl 07:30. Därefter sätter röstmottagarna ner valsedlarna i valsedelsställen i 

den av valnämnden fastställda ordningen. 

 

Partierna är ansvariga för att namnvalsedlar inte tar slut under tiden 

röstmottagning pågår. 

 

Röstmottagarna ansvarar för ordningen på alla valsedlarna.   

 

Vid den ambulerande röstmottagningen får inga andra valsedlar läggas ut än 

dem som läggs ut av valnämnden.  
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Sammanfattning 

Valsedlarna föreslås placeras i bokstavsordning. Med de två valsedelställen 

som varje vallokal utrustas med kan såväl valsedlar med enbart 

partibeteckning som namnvalsedlar placeras jämte varandra.  

 

Valsedlar ska läggas ut på likvärdigt sätt.  

 

För ordningen på valsedlarna ansvarar röstmottagarna. För tillgänglighet av 

blanka valsedlar och partivalsedlarna ansvarar valkansliet. 

  

Partierna ansvarar för att det finns namnvalsedlar i röstningslokalen och i 

vallokalerna. Partierna lämnar namnvalsedlar till röstmottagare i lokalen på 

valdagen från kl 07:30. Därefter sätter röstmottagaren ner valsedlarna i 

valsedelsställen i den av valnämnden fastställda ordningen. Partierna är 

ansvariga för att namnvalsedlar inte tar slut under tiden röstmottagning 

pågår. 

 

När det gäller ambulerande röstmottagning har valnämnden beslutat, VN § 

42, 2018-11-09, att endast partimärkta och blanka valsedlar ska 

tillhandahållas vid den ambulerande förtidsröstningen. 

 

Vallagen ställer nu krav på att platsen för valsedlar vid en röstnings- eller 

vallokal ska vara avskärmad från insyn från andra väljare.  

 

Beslutsunderlag 

Placering och utläggning av valsedlar i samband med valet till riksdag, 

kommuner och val till Europaparlamentet 

Ordning på valsedlar 

 

 

Beslutet skickas till 

Gruppledarna för partierna 

 

___________________ 
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§ 29 Dnr 2019/000234 110 

Uppdragsbeskrivning - Arbetsuppgifter samt arvode för 
ordföranden i valdistrikt i samband med EU-valet 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner uppdragsbeskrivning 2019-03-28 för ordförandena i 

valdistrikten. 

 

Valnämnden höjer de fasta arvodena till 750 kr för ordföranden och till 500 

kr för vice ordförande.  

 

Valnämnden låter timarvodet för röstmottagare ligga kvar på 150 kr. 

 

Sammanfattning 

Valkansliet har tagit fram en sammanställning av arbetsuppgifterna för 

ordförandena i valdistrikten i samband med årets EU-val. Av 

sammanställningen framgår det generella ansvaret samt arbetsuppgifterna 

före valdagen, under valdagen samt efter stängningen av vallokalen. 

 

Valkansliet har också tagit fram en sammanställning av arvodet till 

ordförandena.  

 

Valkansliet bedömer att då uppdragsbeskrivningen nu tydliggörs och kraven 

skärps för ordföranden i valdistrikten, bör även arvodet höjas. De fasta 

arvodena, som betalas ut som engångsbelopp, föreslås höjas från 500 till 750 

kr för ordföranden och från 250 till 500 kr för vice ordförande. Timarvodet 

för samtliga röstmottagare föreslås dock ligga kvar på 150 kr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Arbetsuppgifter samt arvode för ordföranden i valdistrikt 

vid EU-valet 2019 

Arbetsuppgifter Ordföranden EU-val 2019 
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Beslutet skickas till 

Valdistrikten 

Valkansliet 

 

___________________ 
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§ 30 Dnr 2019/000235 110 

Säkerhetsfrågor i samband med EU-valet 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att kontakta räddningstjänstens 

säkerhetssamordnare Håkan Westerback samt vår kommunpolis för samtal 

om säkerhetsrutiner i vallokalerna, och vid behov lyfta frågorna i 

utbildningen för röstmottagarna.  

 

Sammanfattning 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram ett 

informationsmaterial med hänsyn till att hotbilden i samband med 

valförrättningar bedöms ha skärpts på senare tid. 

 

Valkansliet har med utgångspunkt från materialet sammanfattat risker och 

åtgärdsförslag. Valkansliet önskar få vägledning från valnämnden angående 

prioriteringar och ambitioner när det gäller säkerhetsarbetet inför EU-valet i 

maj. 

 

Valnämnden diskuterar frågan. Större kännedom behövs om polisens rutiner 

i samband med EU-valet. För att öka beredskapen och tryggheten i 

röstnings- och vallokalerna behövs en checklista med uppgift om "Vad gör 

vi", och "Vem kontaktar vi". Incidentrapportering ökar insikten om 

säkerhetsfrågorna, och blir underlag för rutiner i samband med incidenter. 

Ta med i utbildningen rutiner för om man behöver stänga och öppna 

lokalen..  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Säkerhetsfrågor i samband med EU-valet 2019 

MSB-Studie-Robust-Val 

MSB-Robust-Val 

 

___________________ 
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§ 31 Dnr 2019/000065 111 

Utbildning av valnämnden inför EU-valet 2019 

Sammanfattning 

Valkansliet utbildar valnämnden inför EU-valet 2019. Utbildningen riktar i 

första hand in sig på valnämndens arbete under valdagen och på 

onsdagsräkningen.  

 

Beslutsunderlag 

Utbildning av valnämnden inför EU-valet 2019 

 

___________________ 
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