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Underskrift

Eva Ryman
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Fastställande av dagordning
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen.
_____
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§ 26/19

Sida 4

Dnr VN/2018/0012/111

Röstmottagning vid omval i Falun
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar följande för genomförandet av förtidsröstning vid omval till kommunfullmäktige i
Falun:
1. Röstningslokal anordnas i Kontaktcenter i Kommunhuset Nynäshamn med följande öppettider:
2 april 14.00-16.00 och 4 april 2019 kl 17.00-19.00
2. Valnämndens beslut om rekrytering och bemanning i röstningslokaler § 7/2019 gäller även vid
omvalet
3. Propaganda får inte förekomma i kommunhuset samt 10 meter från båda huvudingångarna
under tiden röstningslokalen har öppet
4. Valnämnden i Nynäshamn ansvarar endast för att utläggning av valsedlar som enligt lag ska
tillhandahållas i vallokaler och röstningslokaler i Falun kommun. Partivalsedlar för partier som inte
har fått mer än 1% av rösterna i de senaste två valen till kommunfullmäktige i Falun kommer
därför inte att tillhandahållas av Valnämnden. Valnämnden kommer heller inte att tillhandahålla
namnvalsedlar för några partier.
5. Valsedlar ska i röstningslokal placeras i valsedelställ utifrån bokstavsordning i enlighet nedan
föreslagen valsedelordning. Det som avgör placeringen i bokstavsordning är partibeteckningen
som är registrerad hos Valmyndigheten.
• I den första raden placeras:
o Blanka valsedlar
o Partivalsedlar som Falun kommun enligt lag ska tillhandahålla
• I den andra raden placeras:
o Blanka valsedlar
o Namnvalsedlar från partier som får partivalsedlar utlagda i första raden
• I den tredje raden placeras:
o Valsedlar från övriga partier.
• I de fall fler än 12 övriga partier lämnar valsedlar till en röstningslokal fortsätter
placering i bokstavsordning i första raden i ett separat valsedelställ.
6. Röstmottagarna i röstningslokal ska ta emot namnvalsedlar från representanter från partierna
och ansvara för att placera namnvalsedlarna på rätt plats i valsedelsstället. Röstmottagarna i
respektive lokal fyller på valsedlar i valsedelsställen från de inlämnande valsedlarna så länge som
dessa räcker, men ansvarar inte för att kontakta partierna om namnvalsedlarna tar slut. Det är
partiernas uppgift att se över tillgången för namnvalsedlar för respektive lokal och, vid behov,
lämna in fler valsedlar.
7. Ambulerande röstmottagare tar endast med sig blanka valsedlar och de valsedlar som enligt lag
ska tillhandahållas i röstningslokaler i Falun kommun till väljare som vill rösta.
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§ 26/19
Sammanfattning
Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till kommunfullmäktige i Falun.
Valmyndigheten har samrått med länsstyrelsen och den 7 april ska vara valdag för omvalet i Falun.
Det medför att kommunen måste ordna med förtidsröstning eftersom det är obligatoriskt, enligt 4 kap 23
§ vallagen. Förtidsröstningsperioden är förkortad till tio dagar före valdagen och det ska i varje kommun
finnas minst en lokal för förtidsröstning som ger väljarna goda möjligheter att rösta. Exakta dagar och
öppettider är upp till varje kommun att bestämma utifrån väljarnas hänsyn.
Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom de beslut som Valnämnden har fattat för att kontrollera
vilka beslut som behöver fattas för genomförandet av förtidsröstningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har kommit fram till att följande beslut behöver beslutas av valnämnden
för att genomföra förtidsröstningen:
-

Beslut
Beslut
Beslut
Beslut

om
om
om
om

lokal och öppettider.
bemanning och rekrytering av röstmottagare i röstningslokal.
propaganda.
valsedelsordning.

Ärendet
Vid omvalet till kommunfullmäktige i Falun ska alla kommuner i landet ordna med förtidsröstning ”som
ger väljarna goda möjligheter att rösta.” Detta regleras i i vallagen 4 kap §§ 22-23. Perioden för
förtidsröstning vid ett omval är förkortad till tio dagar och börjar därför den 28 mars. De nya kraven på
avskärmning av platsen för valsedlar och de nya reglerna för personröstning kommer inte att gälla vid
omvalet.
Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet för förtidsröstning på själva
valdagen och allra helst att öppettiderna sätts så att inlämning av rösterna kan göras till PostNord senast
fredagen före valdagen. Enligt 4 kap 24 § vallagen ska minst en röstningslokal vara öppen på valdagen.
Valmyndigheten bedömer att lagstiftarens syfte var att bestämmelsen inte skulle gälla vid ett omval.
Kommunjuristerna i Nynäshamn delar valmyndighetens bedömning.
Stockholms kommun har meddelat att de planerar att ha mottagning i Stadshusets reception dagtid
vardagar och några timmar på lördagen och hela dagen på valdagen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun har öppet för förtidsröstning i
Kontaktcenter i Kommunhuset tisdagen den 2 april 14.00-16.00 och torsdagen den 4 april 17.00-19.00.
Ett särskilt mötesrum i Kontaktcenter har bokats som röstningslokal. Kommunstyrelseförvaltningen
planerar också att föreslå anställd personal som röstmottagare och också som ambulerande
röstmottagare. Röstmottagarna har då lön, det finns då inget behov av att revidera valnämndens tidigare
beslut om arvode. De förordnade röstmottagarna kommer att genomgå utbildning.
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§ 26/19
Propaganda
Í 8 kap. 3 § Vallagen finns det regler om att det inte får förekomma propaganda i lokalen som används
för röstningen och i ett utrymme i anslutning till lokalen som påverkar eller hindrar väljarna i deras val.
Propaganda innebär:
- affischering om politiska partier
- utdelningar av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier
- muntlig information/agitation om politiska partier
Uppmärksamma att reglerna inte gäller valsedelutdelning. För att hindra att väljarna påverkas föreslår
förvaltningen att propaganda inte får förekomma i kommunhuset samt 10 meter från båda
huvudingångarna under tiden röstningslokalen har öppet.
Utläggning och placering av valsedlar
Information om utläggning och placering av valsedlar finns i bilaga.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar följande för genomförandet av förtidsröstning vid omval till kommunfullmäktige i
Falun:
1. Röstningslokal anordnas i Kontaktcenter i Kommunhuset Nynäshamn med följande öppettider:
2 april 14.00-16.00 och 4 april 2019 kl 17.00-19.00
2. Valnämndens beslut om rekrytering och bemanning i röstningslokaler § 7/2019 gäller även vid
omvalet
3. Propaganda får inte förekomma i kommunhuset samt 10 meter från båda huvudingångarna
under tiden röstningslokalen har öppet
4. Valnämnden i Nynäshamn ansvarar endast för att utläggning av valsedlar som enligt lag ska
tillhandahållas i vallokaler och röstningslokaler i Falun kommun. Partivalsedlar för partier som inte
har fått mer än 1% av rösterna i de senaste två valen till kommunfullmäktige i Falun kommer
därför inte att tillhandahållas av Valnämnden. Valnämnden kommer heller inte att tillhandahålla
namnvalsedlar för några partier.
5. Valsedlar ska i röstningslokal placeras i valsedelställ utifrån bokstavsordning i enlighet nedan
föreslagen valsedelordning. Det som avgör placeringen i bokstavsordning är partibeteckningen
som är registrerad hos Valmyndigheten.
• I den första raden placeras:
o Blanka valsedlar
o Partivalsedlar som Falun kommun enligt lag ska tillhandahålla
• I den andra raden placeras:
o Blanka valsedlar
o Namnvalsedlar från partier som får partivalsedlar utlagda i första raden
• I den tredje raden placeras:
o Valsedlar från övriga partier.
• I de fall fler än 12 övriga partier lämnar valsedlar till en röstningslokal fortsätter
placering i bokstavsordning i första raden i ett separat valsedelställ.
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§ 26/19

6. Röstmottagarna i röstningslokal ska ta emot namnvalsedlar från representanter från partierna
och ansvara för att placera namnvalsedlarna på rätt plats i valsedelsstället. Röstmottagarna i
respektive lokal fyller på valsedlar i valsedelsställen från de inlämnande valsedlarna så länge som
dessa räcker, men ansvarar inte för att kontakta partierna om namnvalsedlarna tar slut. Det är
partiernas uppgift att se över tillgången för namnvalsedlar för respektive lokal och, vid behov,
lämna in fler valsedlar.
7. Ambulerande röstmottagare tar endast med sig blanka valsedlar och de valsedlar som enligt lag
ska tillhandahållas i röstningslokaler i Falun kommun till väljare som vill rösta.
_______
Exp: Partierna
Kopia: Akten
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Dnr VN/2019/0003/111

Övriga frågor
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och att tidigare beslut om utläggning och
placering av valsedlar § 16/19 står fast.

Ärendet

Ordförande Åke Jonsson (M) informerar muntligt om e-post från Alternativ för Sverige om utläggning av
partiets namnvalsedlar, med krav att e-postmeddelandet ska distribueras till hela valnämnden med kopia
till avsändaren.
Olivia Gustafsson informerar om att valnämndens beslut § 16/2019 har översänts till partier som
efterfrågat valnämndens beslut eller önskat få namnvalsedlar distribuerade till vallokalerna.
Ett utskick till valnämndens ledamöter och ersättare via e-post med kopia till avsändaren medför
utlämning av personuppgifter, som i det här fallet inte är nödvändigt.
______
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