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Sammanträdesdatum
2018-04-16

Valnämnden

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

VN § 1 Dnr 2018/329 04

Budget val 2018

Ärendebeskrivning 
Budgeten som är avsatt för valet 2018 gicks igenom. Fullmäktige har avsatt 
300 000 SEK och statsbidraget blev 243 000 SEK. När budgeten sattes hade 
uppgifter om hur stort statsbidraget skulle bli inte kommit kommunerna 
tillhanda men ekonomienheten hade budgeterat att bidraget skulle bli 
200 000 SEK. Det överskridande beloppet om 43 000 SEK kommer ligga 
som reserv för oförutsedda utgifter.
Yrkanden
Agnetha Wallander (M) yrkade att föreslagen budget antas i sin helhet.  
Proposition 
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
valnämnden bifallit detsamma. 

Valnämndens beslut    
- Föreslagen budget, enligt bilaga, för valet 2018 antas.

___________________
Sändlista: Redovisningskamrer
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VN § 2 Dnr 2018/324 11

Ordföranden och vice ordföranden i Rättviks kommuns 
valdistrikt

Ärendebeskrivning 
Ordföranden i valdistrikten inför val 2018 är följande:

 ORE – Inge Östlund

 BODA, GÄRDSJÖ – Aina Björ

 RÄTTVIKS SÖDRA – Joanna Stridh

 RÄTTVIKS VÄSTRA – Solveig Hansson

 RÄTTVIKS CENTRALA – Margareta Östberg

 VIKARBYN – Ulf Israelsson
Vice ordföranden i valdistrikten inför val 2018 är följande:

 ORE – Birgitta Dahlqvist och Sven Stenberg

 BODA, GÄRDSJÖ – Britta Johansson och Lisbeth Wallin

 RÄTTVIKS SÖDRA – Sverker Eriksson och Annica Udd

 RÄTTVIKS VÄSTRA – Bengt Larsson Mårsgården och Ulla 
Karlsson

 RÄTTVIKS CENTRALA – Bertil Enmyren

 VIKARBYN – 

Förvaltningens förslag till beslut
- Välja ordföranden och vice ordföranden enligt ovan.
Yttranden
Carola von Walter (MP), Henrieta Vedberg (M), Anna-Maja Roos (C) och 
Kaisa Anjou (V) yttrade sig i ärendet.

Valnämndens beslut    
Ordföranden i valdistrikten inför val 2018 är följande:

 ORE – Inge Östlund

 BODA, GÄRDSJÖ – Aina Björ

 RÄTTVIKS SÖDRA – Joanna Stridh

 RÄTTVIKS VÄSTRA – Solveig Hansson

 RÄTTVIKS CENTRALA – Margareta Östberg
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VN § 2 forts.

 VIKARBYN – Ulf Israelsson
Vice ordföranden i valdistrikten inför val 2018 är följande:

 ORE – Birgitta Dahlqvist och Sven Stenberg

 BODA, GÄRDSJÖ – Britta Johansson och Lisbeth Wallin

 RÄTTVIKS SÖDRA – Sverker Eriksson och Annica Udd

 RÄTTVIKS VÄSTRA – Bengt Larsson Mårsgården och Ulla 
Karlsson

 RÄTTVIKS CENTRALA – Bertil Enmyren

 VIKARBYN – 
Då Vikarbyns valdistrikt ännu inte har några vice ordföranden kommer 
beslut om det tas vid Valnämndens sammanträde i juni månad.
___________________
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VN § 3 Dnr 2018/331 11

Extra ersättning till ordföranden i valdistrikten

Ärendebeskrivning 
Ett extra förrättningsarvode om 5 timmar till valdistriktens ordföranden för 
merarbete (telefonsamtal, kontroll av material med mera) inför valet 2018 
föreslås.

Förvaltningens förslag till beslut
- Bevilja valdistriktens ordföranden extra förrättningsarvode om 5 

timmar för merarbete.

Valnämndens beslut    
- Bevilja valdistriktens ordföranden extra förrättningsarvode om 5 

timmar för merarbete.
___________________

Sändlista: Ordföranden i valdistrikten
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VN § 4 Dnr 2018/336 11

Ersättning till reserver valdagen 2018

Ärendebeskrivning 
Vid valet 2014 utgick en ersättning om 500 SEK, en form av 
beredskapsersättning, till de personer som kan rycka ut och arbeta som 
röstmottagare under valdagen vid händelse av sjukdom.
För att kunna anmäla sig som ersättare i ovan nämnda benämning är kravet 
att de går på den utbildning som kommunen anordnar för alla röstmottagare.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Ersättning utgår om 500 SEK till de personer som ställer upp som 

reserv och är tillgänglig under valdagen i händelse av sjukdom.
2. De som ställer upp som reserver och är tillgängliga under valdagen 

ska gå på den utbildning som kommunen anordnar för röstmottagare.

Valnämndens beslut    
1. Ersättning utgår om 500 SEK till de personer som ställer upp som 

reserv och är tillgänglig under valdagen i händelse av sjukdom.
2. De som ställer upp som reserver och är tillgängliga under valdagen 

ska gå på den utbildning som kommunen anordnar för röstmottagare.
___________________

Sändlista: Valdistriktens ordföranden
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VN § 5 Dnr 2018/147 111

Ersättning valförrättare och röstmottagare val 2018

Ärendebeskrivning 
Vid valnämndens sammanträde 2017-09-18 § 3 beslutades att en översyn av 
arvodena till valförrättare och röstmottagare skulle ses över för att se om det 
finns utrymme för att öka arvodet till valet 2018. Om utrymme fanns skulle 
ärende väckas till personalutskottet.
Ärende väcktes då utrymme om ökning av arvode bedömdes finnas. 
Personalutskottet beslutade att öka arvodet från 125 SEK/timmer till 150 
SEK/timme.

Valnämndens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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VN § 6 Dnr 2018/175 11

Nyhedsskolans samlingssal som vallokal

Ärendebeskrivning 
Valnämnden beslutade 2017-09-18 § 6 att utse Gärdeby bystuga som 
vallokal för valdistriktet Rättviks södra och utse Nyhedsskolan som vallokal 
för valdistriktet Rättviks västra.
Då delar av Nyhedsskolan byggdes om till allergiavdelningar byggdes även 
samlingssalen om. Samlingssalen används idag för att servera skolmåltider 
för de barn som är mest allergiska. Det är därför inte lämpligt att använda 
samlingssalen på Nyhedsskolan som vallokal. 
När Gärdeby bystuga skulle bokas som vallokal var bystugan redan 
uppbokad för bröllop.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Välja Rättviksskolan som vallokal istället för samlingssalen på 

Nyhedsskolan
2. Välja Lerdals bystuga som vallokal istället för Gärdeby bystuga.

Valnämndens beslut    
1. Välja Rättviksskolan som vallokal istället för samlingssalen på 

Nyhedsskolan.
2. Välja Lerdals bystuga som vallokal istället för Gärdeby bystuga.

___________________
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VN § 7 Dnr 2018/327 11

Öppettider  val- och röstningslokaler VAL 2018

Ärendebeskrivning 
Förslag öppettider på valdagen enligt följande:
Vallokaler 08:00-20:00
Röstmottagningslokaler:
Stumsnäs bystuga 12:00-14:00
Dalfors bystuga 12:00-14:00
Bingsjö bystuga 12:00-14:00
Ingels skola 10:00-16:00

Förvaltningens förslag till beslut
- Anta förslag enligt ovan.

Valnämndens beslut    
1. Öppettiderna i vallokalerna på valdagen är 08:00-20:00.
2. Öppettiderna i röstmottagningslokalerna på valdagen är:

Stumsnäs bystuga 12:00-14:00
Dalfors bystuga 12:00-14:00
Bingsjö bystuga 12:00-14:00
Ingels skola 10:00-16:00

___________________
Sändlista: Valdistriktens ordföranden

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-04-16

Valnämnden

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

VN § 8 Dnr 2018/328 11

Förtidsröstningslokaler och dess öppettider

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att beslut om vilka lokaler som ska vara 
förtidsröstningslokaler under valet 2018 samt vilka öppettider de ska ha.
De föreslagna förtidsröstningslokalerna för valet 2018 i Rättviks 
kommun är: 

 Rättviks kulturhus

 Ore bibliotek

 Stiernhööksgymnasiet

 Enådal

 Prästskogen
Enådal och Prästskogen har tidigare kallats för ”institutionsröstning” och då 
har personal på boendena skött röstmottagningen. Då det ställs högre krav på 
röstmottagarna samt att det måste vara två röstmottagare vid förtidsröstning 
vid årets val föreslås att Enådal och Prästskogen ska ses som 
förtidsröstningslokaler.
Föreslagna öppettider är:
Rättviks kulturhus: Måndag-Torsdag 11:00-19:00

Fredag 11:00-16:00
Lördag 11:00-14:00
Söndag 13:00-16:00

Ore bibliotek Tisdag 16:00-19:00
Onsdag 10:00-12:00, 15-17
Fredag 10:00-12:00

Stiernhööksgymnasiet Tisd. 4 september 12:00-14:00
Enådal Onsd. 5 september 10:00-12:00
Prästskogen Onsd. 5 september 13:00-15:00

Förvaltningens förslag till beslut
- Anta förslag enligt ovan.
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Valnämndens beslut    
- Rättviks kulturhus, Ore bibliotek, Stiernhööksgymnasiet, Enådal och 

Prästskogen är förtidsröstningslokaler för valet 2018 och dess 
öppettider är enligt tider ovan.

_________________
Sändlista: Kulturenheten

Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ordföranden i valdistrikten
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VN § 9 Dnr 2018/330 11

Ambulerande röstmottagare VAL 2018

Ärendebeskrivning 
Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare. Det 
är väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe som får, om de så begär det, 
lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, så kallad  
ambulerande röstmottagare. 
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.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Ambulerande röstmottagare ska finnas i Rättviks kommun vid val 

2018.
2. Terese Renbro, Anne Bälter och Gunnel Granlund utses att vara 

ambulerande röstmottagare vid valet 2018.
3. Minst två ambulerande röstmottagare åker tillsammans vid 

mottagande av förtidsröster.

Valnämndens beslut    
1. Ambulerande röstmottagare ska finnas i Rättviks kommun vid val 

2018.
2. Terese Renbro, Anne Bälter och Gunnel Granlund utses att vara 

ambulerande röstmottagare vid valet 2018.
3. Minst två ambulerande röstmottagare åker tillsammans vid 

mottagande av förtidsröster.
___________________

Sändlista: T Renbro
A Bälter
G Granlund
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VN § 10 Dnr 2018/332 11

Ordning av valsedlar i valsedelställ VAL 2018

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att besluta om i vilken ordning valsedlarna i valsedelställen 
i val- och röstningslokalerna ska vara. Vid valet 2014 beslutades att blanka 
valsedlar ska ligga först och sedan kommer partivalsedlarna i 
bokstavsordning vilket fungerade bra.

Förvaltningens förslag till beslut
- Valsedlarna ska ligga i bokstavsordning i valsedelställen med 

undantaget att blanka valsedlar läggs först.

Valnämndens beslut    
- Valsedlarna ska ligga i bokstavsordning i valsedelställen med 

undantaget att blanka valsedlar läggs först.
___________________

Sändlista: Ordföranden i valdistrikten
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VN § 11 Dnr 2018/335 11

Bemanning vid valnämndens preliminära rösträkning

Ärendebeskrivning 
Onsdagsräkningen kommer äga rum onsdagen den 12 september mellan kl. 
09:00-12:00.
Personal från kommunhuset kommer att engageras och sedelräknare ska 
användas. Hjälp av valnämndens ledamöter kommer behövas då bedömning 
ska göras bland annat av röster som kommit tillbaka till kommunen från 
valdistrikten.
På onsdagsräkningen arbetar valnämndens ordförande samt en till ledamot.
Anmälan om deltagande till onsdagsräkningen görs till kansliet.

Valnämndens beslut    
- Informationen lägg till handlingarna.
___________________
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VN § 12 Dnr 2018/323 11

Utbildningsdagar röstmottagare VAL 2018

Ärendebeskrivning 
Följande dagar och tider kommer utbildning till röstmottagare att hållas:

Dag 15/8 2018
Tid  13:15-14:45
Plats Kulturhuset, Storgatan 2

Dag 16/8 2018 
Tid 18:00-19:30
Plats Stiernhöökssalen, kommunhuset Vasagatan 1

Dag 20/8 2018  
Tid 18:00-19:30
Plats Stiernhöökssalen, kommunhuset Vasagatan 1

Valnämndens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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VN § 13 Dnr 2018/333 11

Information -Bemanning i kommunhuset valhelg

Ärendebeskrivning 
Öppettider i kommunhuset:
Fredag 7 september – partierna kan lämna in sina valsedlar fram till kl. 
12:00
Öppet kl. 16:00-18:00 för hämtning av valmateria.
Lördag 8 september – stängt.
Söndag 9 september – öppet från kl.08:00. Tjänstemän på plats för service 
till vallokalerna och allmänheten.

Valnämndens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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VN § 14 Dnr 2018/334

Information - transport av förtidsröster på valdagen och 
valnämndens bemanning på valdagen

Ärendebeskrivning 
På valdagen behövs ledamöter som kan transportera förtidsröster till 
vallokalerna. Detta behövs göras kl. 08:00 på morgonen när vallokalerna 
öppnar samt runt kl. 11:00. 
Bemanning behövs även på kvällen från kl. 22:00 för mottagande av röster 
och material.
Valnämndens ledamöter bör tillsammans titta på vem eller vilka som kan 
vara tillgängliga och anmäla det till kansliet. På förmiddagen behövs minst 
2st ledamöter och på kvällen minst 4st ledamöter men ju fler desto bättre.
Yttranden
Henrieta Vedberg (M), Kaisa Anjou (V) och Britt Wikman (S) yttrade sig i 
ärendet.

Valnämndens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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VN § 15 Dnr 2018/337 11

Partiernas ansvar

Ärendebeskrivning 
Valnämndens ordförande informerade om partiernas ansvar inför och under 
valet.
Yttranden
Herieta Vedberg (M), Britt Wikman (S), Anna-Maja Roos (C), Carola von 
Walter (MP) och Kaisa Anjou (V) yttrade sig i ärendet.

Valnämndens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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VN § 16 Dnr 2018/338 11

Annonsering i Bokstaven VAL 2018

Ärendebeskrivning 
Annonsering kommer ske i RättviksNytt:

 vecka 34 – om förtidsröstning och ambulerande röstmottagare.

 vecka 36 – om vallokaler och röstmottagningsställen.

Valnämndens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.
___________________
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VN § 17 Dnr 2018/340 11

Säkerhet inför, under och efter VAL 2018

Ärendebeskrivning 
Valnämndens ordförande informerade om att fokus på säkerheten inför 
höstens val är stort och att utsedda tjänstepersoner och politiker har blivit 
inbjudna till en workshop hos Länsstyrelsen Dalarna i maj månad. Mer 
information om ämnet kommer komma när valnämnden sammanträder i juni 
månad.

Valnämndens beslut    
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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