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§ 9   

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 

 Utläggning av valsedlar i val- och röstningslokaler 

 Diskussion om dokumenthanteringsplan för valnämnden 
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§ 10 Dnr 00043-2018  

Förordnande av röstmottagare 

Valnämndens beslut 
Valnämnden tackar Susanna Göransdotter, kommunsekreterare, för 
informationen.      

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska besluta om att förordna röstmottagare för förtidsröstning och 
för arbetet på valdagen i vallokaler. Det har gått ut ett mail till föregående års 
valarbetare, funnits information på hemsidan, intranätet och även i kommunens 
kanaler på sociala medier. De som till och med den 9 april (sista dagen) har 
anmält intresse ska bjudas in till utbildningstillfälle. Det skulle behövas 
ytterligare cirka 10 personer. Anmälningstiden kommer därför att förlängas.       
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§ 11 Dnr 00043-2018 

Ordningen på valsedlar i röstnings- och vallokal 

Valnämndens beslut 
1. I de fall valsedelställ finns ska dessa användas. 

2. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning på första bokstaven som är 
tryckt på valsedeln.      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen ska valsedlar finnas utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Det 
finns tre typer av valsedlar: 

 Blanka valsedlar, helt utan partibeteckning, där väljare kan skriva 
partibeteckning. 

 Partivalsedlar där endast partiets beteckning finns tryckt. Det gäller för 
de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer 
än 1 procent av rösterna. Dessutom lägger röstmottagarna ut kommun- 
och landstingsvalsedlar för de partier som sitter i kommun- och 
landstingsfullmäktige. 

 Namnvalsedlar där partibeteckning och kandidaternas namn finns 
tryckta. 

Valsedlarna ska placeras i valsedelsställ där sådana finns. Finns inte valsedelställ 
ska samtliga partiers valsedlar placeras på ett likvärdigt sätt. Valsedlarna placeras 
i valsedelställ eller på annan plats av röstmottagarna. Partierna får inte själva 
placera ut valsedlar utan detta görs av röstmottagarna i vallokalerna. 
Bestämmelserna gäller för både förtidsröstningen och i vallokaler på valdagen.  

I den utsträckning det är möjligt ska väljarna kunna ta valsedlar där de finns 
utlagda utan insyn från omgivningen. Det finns inget lagkrav på insynsskydd, 
men det är ändå önskvärt för att öka väljarens möjlighet till att bibehålla 
valhemligheten. Valhemligheten bevaras emellertid bakom valskärmen där 
valsedeln läggs i kuvert. De som arbetar i röstningslokaler och vallokaler är de 
som ansvarar för ordningen  

Kansliavdelningen kommer trycka upp affischer med ordningen på valsedlarna 
som valnämnden ansvarar för att lägga ut. I de fall det kommer ett parti och vill 
få sina valsedlar utlagda som inte är förbeställda av valnämnden så placerar 
röstmottagarna in dessa i valsedelställen eller på den plats som motsvarar 
valsedelställets ordning.        
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      
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§ 12 Dnr 00043-2018 

Riktlinjer för valpropaganda 

Valnämndens beslut 
1. Med politisk propaganda menas:  

a. affischering om politiska partier utanför offentliga anslagstavlor, 

b. utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig 
information om politiska partier 

c. muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller 
annan teknisk utrustning 

2. I nära anslutning till (ca två meter) och vid ingång till vallokal och 
röstningslokal får ingen politisk propaganda föras. Detta inbegriper 
området kring bord med valsedlar samt entrén till lokalen där detta 
finns, undantaget utdelning av röstsedlar vid entrén till byggnaden. 

3. Där röstningslokal finns i ett större öppet utrymme, såsom entréhall 
etc., får politisk propaganda inte föras i anslutning till den avgränsning 
som markerar röstningslokalen. Ev. propaganda ska hållas utom syn- 
och hörhåll från röstningslokalen. Röstmottagarna avgör, efter samråd 
med Susanna Göransdotter, kommunsekreterare, om eventuell 
propaganda är på behörigt avstånd eller ej. 

4. Valnämnden uppdrar åt Susanna Göransdotter, kommunsekreterare, att 
informera de politiska partierna om valnämndens beslut om regler för 
propaganda i anslutning till röstningslokaler och vallokaler.       

Sammanfattning av ärendet 

Valprövningsnämnden har efter valen 2010 behandlat frågan om propaganda i 
anslutning till röstningslokaler. Valnämnden har möjlighet att fatta beslut om 
regler för propaganda i anslutning till röstningslokaler och vallokaler. 

Om väljaren har på eller med sig tillbehör med partiloggor är det inget som 
röstmottagare eller valnämnden kan ha synpunkter på. Företrädare för partierna 
som kampanjar eller kommer med namnvalsedlar får emellertid inte ha på sig 
eller med sig produkter med loggor eller budskap in i lokalerna. När 
namnvalsedlarna levereras överlämnas dessa till röstmottagare. Röstmottagarna 
ansvarar för utläggning och förvaring. Förvaringen av namnvalsedlar får inte 
ske i t.ex. påsar eller lådor med loggor på.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21        
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§ 13 Dnr 00043-2018 

Politiker som röstmottagare 

Valnämndens beslut 
Politiker som står på platser på listorna i valen 2014 bör inte inneha uppdrag 
som röstmottagare under valen, undantaget revisorerna.       

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har vid tidigare val diskuterat och beslutat om huruvida politiker, 
framförallt välkända eller högprofilerade, skulle få vara röstmottagare under 
valen. Valnämnden har tidigare uttryckt en vilja av att i möjligaste mån undvika 
politiker som röstmottagare om bemanningen under valen ändå har kunnat 
tryggas.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-29      
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§ 14 Dnr 00043-2018 

Tider och lokal för onsdagsräkningen 

Valnämndens beslut 
Onsdagsräkningen ska genomföras onsdagen den 12 september 2018 kl. 09.00 i 
sammanträdesrum Smedjan i Nämndhuset.      

Sammanfattning av ärendet 
Onsdagsräkning ska genomföras första onsdagarna efter valen. 
Onsdagsräkningen ska vara öppen för allmänheten.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-29      
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§ 15 Dnr 00043-2018 

Utläggning av valsedlar i val- och röstningslokaler 

Valnämndens beslut 
Röstmottagarna i Degerfors kommun kommer endast att lägga ut valsedlar för 
de partier som uppfyller kraven för att få valsedlarna utlagda.       

Sammanfattning av ärendet 
På vägmyndighetens hemsida står följande: 

”På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar 
(valsedlar med endast partiets namn) för de partier som vid något av de två 
senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna. Dessutom lägger 
röstmottagarna ut kommun- och landstingsvalsedlar för de partier som sitter i 
kommun- och landstingsfullmäktige. Dessa partier ska begära om att få sina 
valsedlar utlagda. 

Partier som anmält deltagande i valet lägger själva ut namnvalsedlar. Samtliga 
anmälda partier ansvarar själva för att lägga ut namnvalsedlar (valsedlar med 
partinamn och kandidater). Dessa kan läggas i vallokalerna, röstningslokalerna 
och på ambassader och konsult med röstmottagning. 

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar. 

Valet till Europaparlamentet 

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar för 
de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer 
än 1 procent av rösterna. Men endast om partierna begär utläggning, och om de 
endast har en lista. Har de flera listor läggs partivalsedlar ut. 

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna också ut blanka 
valsedlar. 

Övriga partier ansvarar själva för att lägga ut valsedlar med namn på sina 
kandidater. Dessa kan läggas i vallokalerna, röstningslokalerna och på 
ambassader och konsult med röstmottagning.” 

Det har kommit in en fråga från ett parti om Degerfors kommun, trots att vi 
inte har skyldighet att göra det, erbjuder möjligheten att distribuera ut valsedlar 
till vallokalerna i kommunen förutsatt att kommunen får dem skickade till sig.      

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet utan förslag till beslut. 
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Yrkanden 

Simon Petersson (V), Anneli Mylly (V), Mauri Sukuvaara (V), Jeannette Rasko 
(S) och Marina Åslund (S) yrkar att röstmottagarna i Degerfors kommun 
kommer endast att lägga ut valsedlar för de partier som uppfyller kraven för att 
få valsedlarna utlagda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-09-04      
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§ 16 Dnr 00082-2018  

Diskussion om dokumenthanteringsplan för 
valnämnden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden tackar Susanna Göransdotter, kommunsekreterare, för 
informationen.      

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens dokumenthanteringsplan behöver uppdateras då den som gäller 
är från 2010 och nya lagstiftning (framförallt GDPR) ställer nya krav.      

 

 


