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VN § 1 

Information – Ordföranden och vice ordföranden i 
valdistrikten

Ärendebeskrivning 
Ordförande Agneta Wallander (M) informerade om vilka ordföranden i 
valdistrikten som har sagt ja till uppdraget att vara ordföranden i 
valdistrikten under valet 2018. I dagsläget står två valdistrikt utan 
ordföranden och kansliet arbetar med att hitta nya kandidater. 
Vice ordföranden till valdistrikten ombesörjer ordföranden i valdistrikten att 
tillsätta.

Valnämndens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

__________________
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VN § 2

Information - budget

Ärendebeskrivning 
Ekonom Anne Bälter föredrog ärendet. Inget beslut om budget för 
valnämnden har ännu tagits men förslag till kommunfullmäktige är att 
avsätta 250 000 SEK till valet 2018.
Besked om hur stort statsbidraget kommer bli har ännu inte aviserats.

Valnämndens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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VN § 3

Information – Ersättning till valförrättare och 
röstmottagare

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Terese Renbro informerade om aktuell ersättning till 
valarbetare 2018. Ersättningen är 125 SEK per timme dvs. samma ersättning 
som det var under valet 2014.
Yrkande
Agnetha Wallander (M) yrkade att ansvariga tjänstemän utreder om det finns 
utrymme i förslagen budget för valnämnden att öka ersättningen till 
valarbetarna för valet 2018.  
Proposition
Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
valnämnden bifallit detsamma.

Valnämndens beslut
1. Uppdra till stab- och serviceförvaltningen att utreda om det finns 

utrymme i föreslagen budget till valnämnden att öka ersättningen till 
valarbetarna för valet 2018.

2. Om utrymme finns, väcka ärende i personalutskottet och föreslå en 
ökning om ersättning till valarbetare för 2018.

___________________
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VN § 4

Information – Förtidsröstning, institutioner och 
kommunala bud

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Terese Renbro föredrog ärendet. Beslut om kommunala 
bud, ambulerande röstmottagare, förtidsröstning samt institutioner tas på 
nästa sammanträde.

Valnämndens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

___________________
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VN § 5 Dnr 2017/735 11

Översyn av valdistriktsindelning 2018

Ärendebeskrivning 
”Förelåg en skrivelse från kommunsekreterare Terese Renbro.
Länsstyrelsen Dalarna fastställde valdistriktsgränserna i Rättviks kommun 
2005, efter förslag från valnämnden och kommunfullmäktige i Rättvik. Efter 
ändringen har fem av sex valdistrikt röstberättigande som överstiger 1000 
röstberättigade vilket är minimumkravet i vallagens 4 kap 17 §. Ett 
valdistrikt får ligga utanför intervallet om ”särskilda skäl” föreligger vilket 
kan vara det geografiska läget.
I mars 2017 uppgick antalet röstberättigade till (statistik från 
valmyndigheten):

Valdistrikt Vallokal 2014 Antal röstberättigade
mars 2017

Rättviks centrala Kulturhuset 1600
Rättviks södra Gärdeby bystuga 1737
Rättviks västra Nyhedsskolan 1618
Vikarbyn Vikarby bystuga 1529
Boda-Gärdsjö Bodamål 1575
Ore Samlingssalen, Orestrand 908

Efter kontakt med länsstyrelsen ligger särskilda skäl till grund för att inte 
behöva ändra i de valdistrikt Rättviks kommun har idag. Det är just det 
geografiska läget som gör det orimligt att ändra på nuvarande distrikt.
Förvaltningens förslag till beslut

- Nuvarande valdistriktsindelning i Rättviks kommun ska gälla även 
för 2018 års val.

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige
- Enligt förvaltningens förslag.

___________________
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VN § 6 Dnr 2017/704 11

Val- och röstningslokaler 2018

Ärendebeskrivning 
Förelåg en skrivelse från kommunsekreterare Terese Renbro.
”En översyn av kommens val- och röstningslokaler har gjorts utifrån 
vallagens krav på lokalisering, tillgänglighet samt värdeneutralitet (4:20,22 
VL). Alla lokaler, både val- och röstningslokaler, som Rättviks kommun 
använder sig av uppfyller vallagens krav.
Diskussioner har sedan en lägre tid pågått gällande röstningslokalen 
”Söderås skola” och när utvärdering från valet 2014 gjordes har 
rekommendationen varit att Söderås skola inte längre ska användas som 
röstningslokal. Avståendet mellan röstningslokalen och vallokalen är mindre 
än 4 kilometer och antal röstberättigande som har röstat i lokalen är 126st av 
totalt 1 737st. Det motsvarar ca 7 procent av de röstberättigade i valdistriktet.
I och med att denna fråga har diskuterats har en översyn av fler 
röstningslokaler gjorts och man har identifierat att ”Röjeråsens bystuga” 
samt ”Backa bystuga” avståndsmässigt ligger nära valdistriktens vallokaler. 
Avståndet mellan Röjeråsens bystuga som röstningslokal och vallokalen i 
Vikarbyns valdistrikt är ca 6 kilometer och antal röstberättigade som har 
röstat i lokalen är 80st av totalt 1 529st. Det motsvarar ca 5 procent av de 
röstberättigade i valdistriktet.
Avståndet mellan Backa bystuga som röstningslokal och vallokalen i 
Rättviks västra valdistrikt är mindre än 5 kilometer och antal 
röstberättigande som har röstat i lokalen är 152st av totalt 1 618st. Det 
motsvarar ca 9 procent av de röstberättigade.
Antalet röstberättigade som uppnår en ålder om 65år och äldre och som bor i 
närheten av ovan nämnda röstningslokaler har tittats på. Ingen statistik har 
förts angående åldern på de som röstar i röstningslokalerna vilket gör det 
svårt att ta fram användbara siffror som säger om en viss åldersgrupp är mer 
eller mindre benägna att rösta vid röstningslokalerna eller inte.
Orsakerna till att denna översyn har gjorts är bland annat: 

 Det är svårt att rekrytera röstmottagare.

 Vallagen ställer krav på minsta antal röstmottagare (3:4,5,6 VL). 
Förvaltningens förslag till beslut

1. Välja Kulturhuset som vallokal för valdistrikt Rättviks centrala och 
som förtidsröstningslokal för valkretsen Rättvik.

2. Välja Gärdebyns bystuga som vallokal för valdistriktet Rättviks 
södra.
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3. Välja Nyhedsskolan som vallokal för valdistriktet Rättviks västra.
4. Välja Vikarbyns bystuga som vallokal för valdistriktet Vikarbyn.
5. Välja Stumsnäs bystuga som röstningslokal i valdistriktet Vikarbyn.
6. Välja Bodamål som vallokal för valdistriktet Boda/Gärdsjö.
7. Välja Bingsjö bystuga som röstningslokal i valdistriktet 

Boda/Gärdsjö.
8. Välja Ingels skola som röstningslokal i valdistriktet Boda/Gärdsjö.
9. Välja samlingssalen på Orestrand som vallokal för valdistriktet Ore.
10. Välja Dalfors bystuga som röstningslokal i valdistriktet Ore.
11. Ta bort Söderås skola som röstningslokal.
12. Ta bort Röjeråsens bystuga som röstningslokal.
13. Ta bort Backa bystuga som röstningslokal.

Valnämndens beslut
1. Välja Kulturhuset som vallokal för valdistrikt Rättviks centrala och 

som förtidsröstningslokal för valkretsen Rättvik.
2. Välja Gärdebyns bystuga som vallokal för valdistriktet Rättviks 

södra.
3. Välja Nyhedsskolan som vallokal för valdistriktet Rättviks västra.
4. Välja Vikarbyns bystuga som vallokal för valdistriktet Vikarbyn.
5. Välja Stumsnäs bystuga som röstningslokal i valdistriktet Vikarbyn.
6. Välja Bodamål som vallokal för valdistriktet Boda/Gärdsjö.
7. Välja Bingsjö bystuga som röstningslokal i valdistriktet 

Boda/Gärdsjö.
8. Välja Ingels skola som röstningslokal i valdistriktet Boda/Gärdsjö.
9. Välja samlingssalen på Orestrand som vallokal för valdistriktet Ore.
10. Välja Dalfors bystuga som röstningslokal i valdistriktet Ore.
11. Ta bort Söderås skola som röstningslokal.
12. Ta bort Röjeråsens bystuga som röstningslokal.
13. Ta bort Backa bystuga som röstningslokal.

____________________
Sändlista: Kanslienheten
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VN § 7 Dnr 2017/737 11

Fullmakter - valnämnd

Ärendebeskrivning 
För att kunna kvittera ut handlingar/post till valnämnden behövs fullmakter.
Förvaltningens förslag till beslut

- Bevilja följande personer, var och en för sig, att kvittera ut 
handlingar/post för valnämndens räkning under valperioden 2018:
Krister Westlund
Linda Gifting
Terese Renbro
Anne Bälter

Valnämndens beslut
- Bevilja följande personer, var och en för sig, att kvittera ut 

handlingar/post för valnämndens räkning under valperioden 2018:
- Krister Westlund

Linda Gifting
Terese Renbro
Anne Bälter

___________________
Sändlista: K Westlund

L Giftning
T Renbro
A Bälter
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VN § 8 Dnr 2017/736 11

Delegationer 2018 valnämnd

Ärendebeskrivning 
Frågor av brådskande natur kan ibland dyka upp och för att inte behöva 
sammankalla hela valnämnden behövs delegation till ordförande och 
tjänstemän.
Förvaltningens förslag till beslut

1. Vid frågor vid brådskande natur under valperioden 2018 
delegerar valnämnden beslutanderätten till två av följande 
personer tillsammans:
Agnetha Wallander
Terese Renbro
Anne Bälter
Gunnel Granlund

2. Delegationsbesluten ska anmälas till valnämnden efter valet 
2018.

Valnämndens beslut
1. Vid frågor vid brådskande natur under valperioden 2018 

delegerar valnämnden beslutanderätten till två av följande 
personer tillsammans:
Agnetha Wallander
Terese Renbro
Anne Bälter
Gunnel Granlund

2. Delegationsbesluten ska anmälas till valnämnden efter valet 
2018.

___________________
Sändlista: A Wallander

T Renbro
A Bälter
G Granlund
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VN § 9 Dnr 2017/738 11

Utlåning av valnämndens material

Ärendebeskrivning 
På förekommen anledning behövs beslut fattas gällande utlåning av 
valnämndens material till externa aktörer.
Förvaltningens förslag till beslut

- Inte låna ut valnämnden material till externa aktörer.
Yrkande
Anna-Maja Roos (C) yrkade att en dialog ska föras med Rättviks pastorat 
gällande huruvida man i framtiden ska hantera utlåning av valnämndens 
material. I detta yrkande instämde Kaisa Anjou (V).
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
valnämnden bifallit detsamma.

Valnämndens beslut
- Uppdra till valnämndens ordförande att föra en dialog med Rättviks 

pastorat gällande hur man i framtiden hanterar utlåning av material.
___________________

Sändlista: A Wallander
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