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2018-02-22

Valnämnd

Plats och tid

Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl. 17:30–18:55

Beslutande

Jan Bohlin (S)
Ola Ekblom (L)
Ingegärd Olsson (S)
Leif Andersson (S)
Stellan Andersson (C)

Övriga

Helena Granlund, kommunsekreterare
Eva Pettersson, förvaltningssekreterare

Plats och tid för justering

Administrativa enheten 2018-02-27

Avser paragrafer

1-2

Sekreterare

Helena Granlund

Ordförande

Jan Bohlin

Justerande

Ola Ekblom
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§ 1 Planering inför valet 2018
På valnämndens sammanträde diskuterades följande punkter:
Bestämmande av antal valförrättare
På respektive valdistrikt bör åtta valförrättare. Detta för att det ska bli ett jämt
antal på de olika distrikten. Dessutom bör det finnas en gemensam ersättargrupp
för alla distrikten. Behövs en ersättare kan man ringa kommunsekreteraren som i
sin tur ringer nästa ersättare på listan.
Fastställande av vallokaler
Hagfors kommun har sex valdistrikt varav tre i Hagfors. I tidigare val har
brandstationen använts för röstning men inför valet 2018 behöver man titta på en
alternativ lokal. Det är en säkerhetsfråga för att ingen ska parkera så att
utryckningsfordon hindras från att komma fram. Församlingshemmet i Hagfors
diskuterades som en möjlig lokal. Lokalen är rymlig och det finns inga hinder för
rullstolar att ta sig fram. En jourverksamhet måste finnas ifall hissarna i Hagfors
stadshus och i Bågskytten, Ekshärad skulle sluta att fungera. Brukskontoret i
Uddeholm föreslogs som möjlig vallokal.
Av säkerhetsskäl ska också en reservlokal finnas och det ska inte vara två
valdistrikt som röstar i samma lokal.
Vallokalens öppettider
Vallokalen ska hållas öppen mellan klockan 08:00 och 20:00.
Fastställande av röstningslokaler
Förtidsröstning bör hållas i Hagfors, Ekshärad, Sunnemo och Råda två veckor
innan valdagen. På valdagen ska det även vara möjligt att förtidsrösta i Hagfors
och Ekshärad. En lokal ska hållas öppen varje dag. Ytterligare diskussion kommer
vid senare tillfälle.
Ambulerande förtidsrösting
En nyhet inför valet 2018 är att kommunen ska kunna erbjuda ambulerande
förtidsröstning. Gustavsfors, Bergsäng, Mjönäs, Gräs, ÄBC, Skogvaktaren,
Bellmansgården, Häggården, Sättragården, Sörby och Skoga föreslogs som
möjliga platser dit man skulle kunna erbjuda ambulerande förtidsröstning.
Rekrytering av valförrättare
Det finns ett kartotek med valförrättare som var med för fyra år sedan.
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Förfrågningar kommer att gå ut ganska snart och beslut fattas på valnämndens
sammanträde i maj.
Utbildning av valförrättare
En utbildning för både valförrättare vid förtidsröstning och på valdagen föreslås
att hållas vid tre tillfällen, två kvällar och en förmiddag mellan 10:00 och 12:00.
Arvode till valförrättare
Med en ökning på ungefär 10 % från förra valet hamnar ordförande på 2 600
kronor, vice ordförande på 2 300 kronor, valförrättare på 1 700 kronor och
praktikanter på 600 kronor.
Behandling av poströster
Vi ska protokollföra vilka som är bemyndigade att ta emot röster.
Röstning på vårdinrättningar
I och med den ambulerande förtidsröstningen löser sig också institutionsröstning
och röstning på vårdinrättningar.
Valpraktikanter
Vi vill gärna använda oss av valpraktikanter. Kontakt ska tas med ansvarig på
Älvstrandsgymnasiets samhällsvetenskapliga program. Vi ska även se över vilka
som var med för fyra år sedan.
Röstsedlarnas placering i valsedelställ
Valmyndigheten anser att röstsedlarna bör ligga i bokstavsordning. Ur
säkerhetssynpunkt borde inte sedlar med liknande namn ligga bredvid varandra.
Detta gäller framförallt de gula listorna till riksdagsvalet.
Annonsering
Vi föreslås att annonsera hela programmet i Veckobladet en vecka innan
förtidsröstningen drar igång. Annonsering kommer även ske på kommunens
hemsida.
Hur gör vi med eventuellt nya nomineringsgrupper
Om nya partigrupper skickar sina sedlar till oss behandlas de likadant som
etablerade partier.
Transport förtidsröster
På valdagen ska förtidsrösterna vara valdistrikten tillhanda senast kl. 07:40. Av
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säkerhetsskäl ska ingen åka ensam med rösterna utan alltid åka minst två och två.
_____
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§ 2 Beslutsattestanter för valnämndens verksamhet
och ansvarsområde
I syfte att säkerställa att alla fakturor som passerar genom ekonomisystemet alltid
har två olika attester, en mottagningsattest och en beslutsattest, har administrativa
enheten upprättat ett nytt förslag till beslutsattestantförteckning för verksamhet
111 och ansvar 7.
Valnämnd Ansvar Vht Mottagningsattestant Beslutsattestant
7

111 Kommunsekreterare

Förvaltningssekreterare IoU

Eller:
Valnämnd

Ansvar Vht Mottagningsattestant
7

Beslutsattestant

111 Förvaltningssekreterare IoU Kommunsekreterare

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-02-14
Beslut
Valnämnden beslutar att utse mottagnings- och beslutsattestanter enligt
administrativa enhetens förslag.
_____
Beslutet skickas till
Valnämndens ordförande Jan Bohlin
Ekonom Carina Lindskog
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