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2018-06-20

Valnämnden

§ 16

Information

- Risk- och säkerhetssamordnare Max Rupla lämnar information om utkast till
”Säkerhetsplan allmänna val, Avesta kommun”.
Valnämnden ska besluta om planen vid sammanträde i augusti. Gruppledare och alla som
ska jobba med valet ska utbildas i säkerhetsplanen innan valet.
- Sekreteraren Christina Hardyson lämnar information om Polisens informationsdag 30 maj
2018 där även risk- och säkerhetssamordnare samt vice ordförande i valnämnden,
Stig Lindqvist (S) deltog.
Förutom allmän information, informerade olika företrädare för polisen bland annat om
följande:
- Polisens prioriteringar, IT-attacker från främmande makt, hot mot valets genomförande,
tillstånd enligt ordningslagen, demokratibrott, samverkan och kontaktuppgifter till
polisen.
- Information om valet finns nu på kommunens hemsida.
- Sekreteraren har träffat Post Nord lokalt om deras hantering av förtidsröster.
- Kallelse till utbildningar skickas ut juni/juli till alla som ska jobba med valet. Inbjudan att
delta skickas även till valnämndens ledamöter och ersättare.
- Valnämndens protokoll finns på kommunens hemsida. Kan vid behov skickas till
ledamöter och ersättare per papper eller e-post.
- Europaparlamentsvalet sker i Sverige den 26 maj 2019. Det innebär att förtidsröstningen
börjar den 8 maj 2019.
- Nästa möte för valnämnden blir tisdag 14 augusti 2018 kl 10:00 i Stadshusets
sammanträdesrum på bv.
___
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2018-06-20

Valnämnden

§ 17

Sida 4

Politisk påverkan i eller vid röstningslokal
eller vallokal

Sekreteraren anför följande:
I vallagens 8 kap 3 § om Ordning m m står: ”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”.
En väljare ska kunna besöka sin röstningslokal (förtidsröstning) eller vallokal (valdagen) utan
att kontaktas av politiska företrädare, kontakten ska i sådant fall tas av väljaren själv. Politiska
företrädare ska därför inte finnas i eller stå i omedelbar närhet till röstningslokal eller vallokal.
Valaffischering får inte heller ske i närheten av dessa lokaler. Röstmottagare får inte bära
partisymboler på sina kläder eller på annat sätt agera för att påverka väljaren.
Sekreterarens förslag:
- Politisk aktivitet och propaganda får inte ske i eller i omedelbar närhet till röstningslokal
eller vallokal.
- Valaffischering får inte ske närheten av röstningslokal eller vallokal.
- Röstmottagare får inte bära partisymboler på sina kläder eller på annat sätt agera för att
påverka väljaren.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 12 juni 2018.
Vid valnämndens behandling av ärendet delas dokument ut med utdrag från utkastet till
Säkerhetsplan Allmänna val, Avesta kommun, den del som berör politiskt kampanjande m m.
Valnämnden beslutar enhälligt att följande ska gälla när det gäller politisk påverkan i eller vid
röstningslokal eller vallokal, när dessa är öppna för röstning, för att undvika all otillbörlig
påverkan på medborgare som röstar eller anklagande därutav:
- Politiskt kampanjande får inte utföras närmare än 30 (trettio) meter från en vallokal eller
röstningslokal.
- Medlemmar i politiska partier eller rörelser får inte med profilkläder eller på annat sätt som
utmärker politisk tillhörighet röra sig i vallokaler eller röstningslokaler.
- Röstmottagare får inte bära partisymboler på sina kläder eller på annat sätt agera för att
påverka väljaren.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Gruppledare för kommunfullmäktiges
partier
Risk- och säkerhetssamordnaren
Ordförande och vice ordförande i
valdistrikten, Ansvariga för
röstningslokaler, Utbildningsledare
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2018-06-20

Valnämnden

§ 17 (forts)
Valnämndens beslut
Följande ska gälla när det gäller politisk påverkan i eller vid röstningslokal eller vallokal, när
dessa är öppna för röstning, för att undvika all otillbörlig påverkan på medborgare som röstar
eller anklagande därutav:
- Politiskt kampanjande får inte utföras närmare än 30 (trettio) meter från en vallokal eller
röstningslokal.
- Medlemmar i politiska partier eller rörelser får inte med profilkläder eller på annat sätt som
utmärker politisk tillhörighet röra sig i vallokaler eller röstningslokaler.
- Röstmottagare får inte bära partisymboler på sina kläder eller på annat sätt agera för att
påverka väljaren.
___
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UTDRAG SKICKAT TILL
Gruppledare för kommunfullmäktiges
partier
Risk- och säkerhetssamordnaren
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Valnämnden

§ 18

Kostnader för förtäring i valdistrikten på
valdagen 2018

Sekreteraren anför följande:
Valnämnden har tidigare tagit kostnaderna för kaffe, te och smörgåsar till röstmottagarna som
jobbar i valdistrikten på valdagen. Fakturan kan skickas direkt till Avesta kommun alternativt
att röstmottagare redovisar kvitton och får utbetalt via löneutbetalningen. Kvitton bör
redovisas så snart som möjligt efter valdagen.
Sekreterarens förslag
- Valnämnden tar kostnaderna för kaffe, te och smörgåsar till röstmottagare under valdagen.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 12 juni 2018.
Valnämndens beslut
- Valnämnden tar kostnaderna för kaffe, te och smörgåsar till röstmottagare under valdagen.
___
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UTDRAG SKICKAT TILL
Ordförande och vice ordförande i
valdistrikten
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Valnämnden

§ 19

Sida 7

Röstmottagarnas ansvar över valsedlar vid
valet 2018

Sekreteraren anför följande:
Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland alla valsedlar, både de
valsedlar som röstmottagarna är skyldiga att lägga ut och de valsedlar som partierna själva
lämnar.
Enligt lag ska dessa valsedlar finnas i alla röstningslokaler och vallokaler och det är därför
röstmottagarnas ansvar att dessa valsedlar finns:
- blanka valsedlar
- partivalsedlar i all tre valen för de partier som vid något av de senaste riksdagsvalen fått mer
än
1 % av rösterna i hela landet.
- partivalsedlar för partier som är representerade i kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige.
De partier som deltar i valen ska också kunna lägga ut sina namnvalsedlar på denna plats.
Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för
ordningen bland alla valsedlar men av praktiska skäl kan kommunerna besluta om att fylla på
dessa partiers valsedlar så länge det finns valsedlar. Fördelen med detta är att det blir enklare
för röstmottagarna att hålla kontrollen över valsedelställen.
Partierna får själva ta kontakt med ansvariga i röstningslokalerna eller ordförande i
valdistrikten om de vill lämna sina valsedlar innan respektive lokal har öppnat.
Dock bör partierna själva svara för kontrollen att de namnvalsedlar de lämnat till
röstningslokalen eller vallokalen inte tar slut.
Sekreterarens förslag:
- Partierna får lämna in sina namnvalsedlar till röstningslokaler och vallokaler där
röstmottagarna ansvarar för placering och påfyllning i valsedelställen så länge det finns
namnvalsedlar.
Partierna har eget ansvar för att deras valsedlar inte tar slut.
- Röstmottagarna har ansvar för ordningen av samtliga valsedlar i röstningslokaler och
vallokaler, både de som enligt lag ska finnas och de valsedlar som partierna lämnar in.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 12 juni 2018.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Gruppledare för kommunfullmäktiges
partier
Ordförande och vice ordförande i
valdistrikten, Ansvariga för
röstningslokaler, Utbildningsledare
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2018-06-20

Valnämnden

§ 19 (forts)
Valnämndens beslut
- Partierna får lämna in sina namnvalsedlar till röstningslokaler och vallokaler där
röstmottagarna ansvarar för placering och påfyllning i valsedelställen så länge det finns
namnvalsedlar.
Partierna har eget ansvar för att deras valsedlar inte tar slut.
- Röstmottagarna har ansvar för ordningen av samtliga valsedlar i röstningslokaler och
vallokaler, både de som enligt lag ska finnas och de valsedlar som partierna lämnar in.
___
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UTDRAG SKICKAT TILL
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valdistrikten, Ansvariga för
röstningslokaler, Utbildningsledare

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

2018-06-20

Valnämnden

§ 20

Sida 9

Placering av valsedlar i valsedelställen vid
valet 2018

Sekreteraren anför följande:
Röstmottagarna har ansvar för ordningen bland alla valsedlar och det är viktigt att alla
valsedlar presenteras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt i röstningslokalen eller i
vallokalen. Valsedelställ finns till varje röstningslokal och vallokal, 3 x 12 fack i varje
valsedelställ.
*) Väljarna ska ha tillgång till valsedlar med enbart valbeteckning (s k blanka valsedlar) för val
till riksdagen samt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.
*) Väljarna ska även ha tillgång till valsedlar med parti- och valbeteckning för val till riksdagen
samt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, för varje parti som vid något av de två
senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet.
*) Väljarna ska även ha tillgång till valsedlar med parti- och valbeteckning för val till
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, för varje parti som redan är representerat där.
**) De partier som deltar i valen ska också kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats.
Valsedlarna placeras i bokstavsordning utifrån partinamnet på valsedeln. och i mån av tillgång
till de valsedelställ som Valmyndigheten tagit fram. Ett ställ används till valsedlar med enbart
valbeteckning samt valsedlar med parti- och valbeteckning. Övriga ställ används på samma
sätt till valsedlar som partier som deltar i valen lämnat i röstningslokalen eller i vallokalen.
Valsedelställen ska de placeras intill varandra så att samtliga partiers valsedlar exponeras på ett
likformigt sätt. Se exempel.
Om valsedelställen inte räcker till ska samtliga valsedlar läggas ut på ett bord i bokstavsordning
utifrån partinamnet. Se exempel.
Om det under dagen tillkommer ytterligare partier ska dessa partiers valsedlar skjutas i på rätt
plats i bokstavsordningen. Det kan leda till omsortering av valsedlarna för att kunna bibehålla
bokstavsordningen under hela röstmottagningen. Det är röstmottagarnas ansvar att se till att
denna omsortering blir gjord enligt beslutad bokstavsordning. Se exempel.
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§ 20 (forts)
*) Ett valsedelställ för valsedlar med enbart valbeteckning (blanka) samt valsedlar med partioch valbeteckning (OBS! Varje parti ska hålla en vågrät linje)

RIKSDAG

KOMMUN

LANDSTING

Blanka valsedlar

Blanka valsedlar

Blanka valsedlar

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna

Centerpartiet

Centerpartiet

Centerpartiet
Dalarnas Sjukvårdsparti

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Kommunlistan
Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalerna

Liberalerna

Liberalerna

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna

Moderaterna

Moderaterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Här står väljaren
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§ 20 (forts)
**) Ett eller flera valsedelställ för partiernas valsedlar med kandidatnamn, parti- och
valbeteckning (OBS! Varje parti ska hålla en vågrät linje)

RIKSDAG

KOMMUN

LANDSTING

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna

Centerpartiet

Centerpartiet

Centerpartiet
Dalarnas Sjukvårdsparti

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Kommunlistan
Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalerna

Liberalerna

Liberalerna

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna

Moderaterna

Moderaterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Här står väljaren
Sekreterarens förslag:
- Valsedlarna placeras i neutrala valsedelställ i bokstavsordning utifrån partinamnet på
valsedeln, vid valen 2018, enligt redovisat exempel.
- Ett valsedelställ för valsedlar med enbart valbeteckning (blanka) samt valsedlar med partioch valbeteckning.
- Ett eller flera valsedelställ för partiernas valsedlar med kandidatnamn, parti- och
valbeteckning (OBS! Varje parti ska hålla en vågrät linje)

JUSTERARES SIGN
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2018-06-20

Valnämnden

§ 20 (forts)
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 12 juni 2018.
Valnämndens beslut
- Valsedlarna placeras i neutrala valsedelställ i bokstavsordning utifrån partinamnet på
valsedeln, vid valen 2018, enligt redovisat exempel.
- Ett valsedelställ för valsedlar med enbart valbeteckning (blanka) samt valsedlar med partioch valbeteckning.
- Ett eller flera valsedelställ för partiernas valsedlar med kandidatnamn, parti- och
valbeteckning
- Varje parti ska hålla en vågrät linje.
___
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§ 21

Valnämndens bemanning på valdagen
9 september 2018

Sekreteraren anför följande:
Representanter från valnämnden ska finnas tillgängliga i stadshuset för frågor m m innan
vallokalerna och förtidsröstningslokalen öppnar och fram tills att alla valdistrikt har lämnat in
sina valhandlingar till stadshuset på valkvällen.
Vallokalerna samt förtidsröstningslokalen Centrumgården har öppet kl 8:00 – 20:00
den 9 september.
Valnämndens tre tjänstemän tjänstgör efter schema från kl 7:00 – tills alla valdistrikt lämnat in
alla valhandlingar.
Från valnämnden bör ordföranden och vice ordförande tjänstgöra efter schema från 7:30 –
tills alla valdistrikt lämnat in alla valhandlingar.
Fr om 21:00 bör ytterligare fyra förtroendevalda tjänstgöra för att ta emot valhandlingar från
valdistrikten.
Transport av valmaterial till Falun ska ske 10 september 2018 (tjänstemän valnämnden).
Sekreterarens förslag:
- Valnämndens tre tjänstemän tjänstgör på valdagen efter schema från 7:00 tills alla
valdistrikt lämnat in alla valhandlingar.
- Ordförande och vice ordförande i valnämnden tjänstgör på valdagen efter schema från
7:30 tills alla valdistrikt lämnat in alla valhandlingar.
- Ytterligare fyra förtroendevalda från valnämnden tjänstgör på valdagen från 21:00 tills alla
valdistrikt lämnat in alla valhandlingar.
- Valnämndens tjänstemän ansvarar för transporten måndag 10 september, av valhandlingar
till Länsstyrelsen.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 13 juni 2018.
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UTDRAG SKICKAT TILL
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Berörda politiker i valnämnden
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Valnämnden

§ 21 (forts)
Valnämndens beslut
- Valnämndens tre tjänstemän tjänstgör på valdagen efter schema från 7:00 tills alla
valdistrikt lämnat in alla valhandlingar.
- Ordförande Lilian Palm (S) och vice ordförande Stig Lindqvist (S) i valnämnden tjänstgör
på valdagen efter schema från 7:30 tills alla valdistrikt lämnat in alla valhandlingar.
- Laila Borger (S), Lars Levahn (S), Monica Andersson (S) och Kristina Ohls (C) i
valnämnden tjänstgör på valdagen från 21:00 tills alla valdistrikt lämnat in alla valhandlingar
- Valnämndens tjänstemän ansvarar för transporten måndag 10 september, av valhandlingar
till Länsstyrelsen.
___
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Berörda politiker i valnämnden
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Valnämnden

§ 22

Bemanning vid valnämndens preliminära
rösträkning

Sekreteraren anför följande:
Onsdagen den 12 september 2018 ska valnämnden genomföra preliminär rösträkning av
förtidsröster som inte kommit i tid till valdistrikten, brevröster samt underkända förtidsröster
från valdistrikten (överprövning). Rösträkningarna är offentliga och tid och plats ska kungöras
genom anslag på kommunens anslagstavla, genom annons samt information på kommunens
hemsida.
Vid tidigare val har valnämndens ordförande, valnämndens vice ordförande, valnämndens
sekreterare samt ytterligare en tjänsteman från valnämnden tjänstgjort vid rösträkningen.
När den preliminära rösträkningen blivit klar har två tjänstemän transporterat valhandlingarna
till Länsstyrelsen.
Sekreterarens förslag:
- Tid och plats för valnämndens preliminära rösträkning 12 september 2018 kungörs genom
anslag på kommunens anslagstavla, genom annons samt information på kommunens
hemsida.
- Den preliminära rösträkningarna 12 september 2018 bemannas av valnämndens
ordförande, valnämndens vice ordförande, valnämndens sekreterare samt ytterligare en
tjänsteman från valnämnden.
- Valnämndens tjänstemän ansvarar för transporten 12 september 2018, av valhandlingar till
Länsstyrelsen.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 13 juni 2018.
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UTDRAG SKICKAT TILL
Valnämndens tjänstemän
Berörda politiker i valnämnden
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Valnämnden

§ 22 (forts)
Valnämndens beslut
- Tid och plats för valnämndens preliminära rösträkning 12 september 2018 kungörs genom
anslag på kommunens anslagstavla, genom annons samt information på kommunens
hemsida.
- Den preliminära rösträkningarna 12 september 2018 bemannas av valnämndens
ordförande, valnämndens vice ordförande, valnämndens sekreterare samt ytterligare en
tjänsteman från valnämnden.
- Valnämndens tjänstemän ansvarar för transporten 12 september 2018, av valhandlingar till
Länsstyrelsen.
___
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UTDRAG SKICKAT TILL
Valnämndens tjänstemän
Berörda politiker i valnämnden
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§ 23

Redovisning av delegationsbeslut

Redovisas följande delegationsbeslut:
VN 1/18: Bemanning – valdistrikten 2018
VN 2/18: Bemanning – förtidsröstning 2018
VN 3/18: Bemanning – ambulerande röstmottagare 2018
VN 4/18: Öppettider för förtidsröstning Krylbo församlingsgård 2018
Delegationsprotokollen bilägges protokollet.
___
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