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Plats och tid

Stadshusets sammanträdesrum mv klockan 13:15 - 13:50

Beslutande

Marianne Hirsch (S), ordförande
Lars Levahn (S)
Monica Andersson (S)
Rolf Rickmo (M)
Per Perers (C)
Margareta Lindgren (SD)
Anders Eriksson (S), ersättare för Stig Lindqvist (S)

Övriga deltagande
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Christina Hardyson, kanslisekreterare, sekreterare

Utses att justera
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§ 11

Information

Ordföranden lämnar följande information:
- Information från Länsstyrelsens informationsdag 19 mars i Borlänge inför EP-valet 2019.
Marianne Hirsch (S), Anders Kilström, Maria Hellgren och Christina Hardyson deltog.
- EP-valet 26 maj 2019. EP-valet är den rätta benämningen på valet.
- Valnämndens ansvar för röstmottagare, utbildning, röstningslokaler, vallokaler, valnatten
och onsdagsräkning.
- Medverkan från Valmyndigheten.
- Medverkan från Post Nord. Grundlig genomgång av deras roll och hur deras
material ska användas. Om lokala avtal och vikten av god kommunikation mellan
Post Nord och valnämnden.
- Förtidsröstning omval kommunfullmäktigevalet Falun 7 april 2019.
- Valdatasystemet.
- Att tänka på när röstmottagare utbildas.
Sekreteraren lämnar följande information:
- Fråga från valnämndens sammanträde 1 februari 2019:
EU-medborgares möjlighet att förtidsrösta på förtidsröstningsställe i Sverige?
Se länken:
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/europeanelections/index_sv.htm
Det verkar som om man måste rösta på en ambassad eller liknande om man ska rösta på en
kandidat från sitt egen hemland. Det är hemlandets regler som gäller om man vill rösta på
hemlandets kandidater.
- Schema för utbildningar förändrat, schemat utdelas.
___
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§ 12

Förtidsröstning omval Falun

Sammanfattning
Kommunfullmäktigevalet 2018 ska göras om i Falun. Valdagen är bestämd till 7 april 2019.
Alla kommuner i landet måste, enligt vallagen (4 kap §§ 22-23), ordna med förtidsröstning
som ger väljarna goda möjligheter att rösta. Perioden för förtidsröstning vid ett omval är
förkortad till 10 dagar och börjar därför den 28 mars.
Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet för
förtidsröstning på själva valdagen. För att underlätta transporter av röster som ska till Falun
ska öppettiden sättas så att inlämning av förtidsrösterna kan göras till PostNord senast fredag
5 april.
Vilka dagar och tider som röstningen ska erbjudas är upp till varje kommun att bestämma
utifrån vad som kan anses ge väljarna goda möjligheter att rösta. Valmyndigheten och
Länsstyrelsen rekommendation är att öppettiden är några timmar per dag sista veckan före
valet och gärna en eller två kvällar.
Valmyndigheten har beslutat att de partier som hade rätt till utläggning av partivalsedlar i Falu
kommun vid valet 2018 ska få partivalsedlar utlagda vid förtidsröstningen i samtliga
kommuner. Därför får alla kommuner även Falupartiets partivalsedlar för utläggning.
Sedan ska de partier som var anmälda till kommunfullmäktigevalet 2018 få möjlighet att lämna
valsedlar till förtidsröstningslokalen för placering i valsedelstället.
Ambulerande röstmottagning ska erbjudas under samma tid som kommunen erbjuder
förtidsröstning. Bokning av ambulerande röstmottagning sker till valadministrationens
telefonnummer. Information om detta ges på kommunens hemsida.
Ärendet
Valadministrationen har undersökt och kommit fram till att sammanträdeslokalen Visenten i
Avesta bibliotek är lämplig som förtidsröstningslokal. Förslaget till öppettider, grundas på att
väljare som t ex arbetar i Avesta ska kunna förtidsrösta under lunchtid eller sen eftermiddag.
Valadministrationens fyra tjänstemän kommer att tjänstgöra två och två under öppettiderna.
PostNord har informerat om att den senaste inlämning av rekommenderade försändelser är
17:30 varje vardag.
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§ 12 (forts)
Sekreterarens förslag
- Sammanträdeslokalen Visenten i Avesta bibliotek bokas för förtidsröstning omval Falun
enligt nedanstående tider:
Måndag 1/4 kl 10:30-12:30
Tisdag 2/4 kl 15-18
Onsdag 3/4 kl 12:30-14:30
Torsdag 4/4 kl 16:30-18
Fredag 5/4 kl 12-14
- Förtidsröstningen bemannas med valadministrationens tjänstemän som röstmottagare.
- Ambulerande röstmottagning erbjuds under öppettiden för förtidsröstning efter
överenskommelse med valadministrationen.
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som föredragande att utse
de ambulerande röstmottagarna.
- Valsedlarna placeras i neutrala valsedelställ i bokstavsordning utifrån partinamnet på
valsedeln, på samma sätt som vid valet 2018.
- 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.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 20 februari 2019.
Sekreteraren informerar om att information om förtidsröstning omval Falun kommer att
finnas på kommunens hemsida samt att information om datum och öppettider anslås på
bibliotekets entrédörr.
Sekreteraren förtydligar att två röstmottagare arbetar tillsammans vid förtidsröstning och
ambulerande röstmottagning.
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§ 12 (forts)
Valnämndens beslut
- Sammanträdeslokalen Visenten i Avesta bibliotek bokas för förtidsröstning omval Falun
enligt nedanstående tider:
Måndag 1/4 kl 10:30-12:30
Tisdag 2/4 kl 15-18
Onsdag 3/4 kl 12:30-14:30
Torsdag 4/4 kl 16:30-18
Fredag 5/4 kl 12-14
- Förtidsröstningen bemannas genom att två röstmottagare arbetar tillsammans både vid
förtidsröstning i Avesta bibliotek och vid ambulerande röstmottagning, med
valadministrationens tjänstemän som röstmottagare som grund.
- Ambulerande röstmottagning erbjuds under öppettiden för förtidsröstning efter
överenskommelse med valadministrationen.
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som föredragande att utse
de ambulerande röstmottagarna.
- Valsedlarna placeras i neutrala valsedelställ i bokstavsordning utifrån partinamnet på
valsedeln, på samma sätt som vid valet 2018.
- 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.
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§ 13

Avskärmningar valsedlar

Ärendet
En nyhet i vallagen är att valnämnderna måste ordna så att platsen för valsedlar vid all
röstmottagning är avskärmad och fri från insyn. Detta ska tillämpas för första gången vid valet
till Europaparlamentet. Vilken utformning valskärmen ska ha är upp till varje kommun.
Valadministrationen har tittat på flera olika lösningar av avskärmningen av valsedlar och
kommer att förorda en lösning där man skärmar av själva valsedelstället på tre sidor.
Två olika erbjudanden redovisas på valnämndens sammanträde, det ena från företaget Exakta
och det andra från företaget Svensk Emallageteknik AB.
Sekreterarens förslag
- Valnämnden köper in avskärmningar från företaget Exakta i det antal som behövs till
Europaparlamentsvalet.
Vid valnämndens sammanträde delas material ut med bilder och priser på de två olika
erbjudandena.
Valadministrationen har 77 valsedelställ i lager och avskärmningar bör köpas in till samtliga
valsedelställ.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 21 februari 2019.
Valnämndens beslut
- Valnämnden köper in avskärmningar från företaget Exakta i det antal som behövs till
Europaparlamentsvalet.
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§ 14

Sida 8

Delgivningar

- Reviderad säkerhetsplan utdelas.
Planen är reviderad av Avesta kommuns säkerhetssamordnare (tekniska chefen) samt av
valadministrationen.
Planen kommer att tillsändas de ledamöter och ersättare i valnämnden som ej är
närvarande vid dagens sammanträde samt till gruppledarna för kommunfullmäktiges sju
partier för inhämtande av synpunkter. Synpunkter lämnas per e-post till
kommunkansliet@avesta.se senast 14 mars 2019.
De synpunkter som inkommer tas med på valnämndens nästa sammanträde, 18 mars 2019,
då beslut ska fattas in säkerhetsplanen.
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§ 15

Nästa möte för valnämnden

Nästa sammanträde för valnämnden blir måndagen den 18 mars 2019 kl 10:00 i Stadshusets
sammanträdesrum på bottenvåningen.
Alla ledamöter och ersättare kallas till mötets första punkt där IT-enheten medverkar.
Introduktion till digitala kallelser och handlingar – läsplattor och Assistenten.
Därefter fortsätter sammanträdet enligt dagordningen, de ersättare som ej vill närvara kan
lämna mötet.
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