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§ 1  

Information om valnämndens uppgifter 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av muntlig information gällande valnämndens uppgifter 

2019. 
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§ 2  

Ekonomi 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Beslut 

Valnämnden har tagit del av ekonomisk redovisning för 2018 samt budget 

för 2019.  

Ärendet 

Valhandläggare Margareta Fällström redovisade slutligt ekonomiskt resultat 

för 2018 samt budget för 2019.  
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§ 3  

Distribution och mottagning av valsedlar 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Kramfors kommun distribuerar de valsedlar man enligt lag är skyldig 

att tillhandahålla. Det vill säga namnvalsedlar för de partier som fått 

mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europa-

parlamentsvalen, enligt 8 kap. 2 §, p.3 vallagen (2005:837). 

2. Övriga partier får lämna sina valsedlar till respektive vallokal på 

valdagens morgon tidigast klockan 08.00.  Till förtidsröstningsställe 

får de lämna valsedlar tidigast vid första tillfället när 

förtidsröstningsstället öppnar för röstmottagning. 

3. Partierna lämnar över sina valsedlar till röstmottagarna som ansvarar 

för att lägga ut och fylla på dessa under dagen. 

Ärendet 

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar 

utlagda, kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller 

röstningslokalen. Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att hantera 

dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att 

kontrollera att partiet deltar i valet. Av praktiska skäl kan kommunerna 

själva besluta om att fylla på dessa partiers valsedlar om det finns valsedlar 

att tillgå i lokalen. Dock ska partierna själva svara för kontroll att valsedlarna 

finns att tillgå för röstmottagarna. 

Vissa kommuner väljer att hantera distributionen av samtliga partiers 

namnvalsedlar i röstnings- och/ eller vallokaler. Partierna kan då lämna sina 

valsedlar centralt till kommunen, som sedan ser till att valsedlarna fördelas 

och sprids ut till vallokalerna och röstningslokalerna. 

Det innebär emellertid att kommunen därigenom gör ett åtagande som går 

längre än den skyldighet som följer av vallagens bestämmelser och som det 

kan bli svårt att upprätthålla på ett likvärdigt sätt. Så sent som på valdagen 
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kan komma krav på att kommunen ska lägga ut valsedlar för partier som 

deltar i valet. Det är ett ensidigt serviceåtagande från kommunens sida 

gentemot partierna. 

Ekonomi och finansiering 

Distributionen finns medräknad i valnämndens budget.  

Beslutsunderlag 

Vallagen 8 kap. 2 §, p.3 (2005:837). 
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§ 4  

Beslutsattestanter 2019 vid val till Europaparlamentet 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Utse nedanstående beslutsattestanter för Valnämnden, ansvar 36202 och 

verksamhet 131. 

 

Ordinarie Ersättare 

Margareta Fällström, 

valhandläggare 

Enhetschef administrativa 

avdelningen Maria Hedman 

 

Nämndsekreterare Billy Sjölén 

 

Ärendet 

Valnämnden ska utse beslutsattestanter och ersättare inför 2019 års val till 

Europaparlamentet.   
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§ 5  

Datum för utbildningstillfällen inför valet till 

Europaparlamentet 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Utbildning för alla som jobbar med förtidsröstning, både i 

förtidsröstningslokal och särskild röstmottagningslokal, sker 2019-04-

15 klockan 18.30 i Kramfors. 

2. Utbildning för röstmottagare i vallokal sker 2019-05-13 i Kramfors 

och 2019-05-16 i Ullånger. Båda tillfällena klockan 18.30. 

3. Information ska gå ut till ordförandena för röstmottagare i vallokal 

under våren om skyldigheten för samtliga att gå utbildning.  

4. För ordförande och ersättare för ordförande samt för nya röstmottagare 

är deltagande i utbildning på plats obligatoriskt. Övriga röstmottagare 

kan välja att delta på plats eller att genomföra webbutbildningen och 

lämna in intyg på detta.   

Ärendet 

Valmyndigheten tar fram utbildningsmaterial för både förtidsröstning och 

röstmottagare. Utbildningen genomförs av valhandläggare Margareta 

Fällström och valnämndens ordförande.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden täcks inom befintlig budget.  
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§ 6  

Annonsering inför förtidsröstning 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Annonsera i Kramforsbladet 2019-04-24.  

2. Annonsera på kommunens hemsida och sociala medier. 

Ärendet 

Kommunen ska informera om förtidsröstningens platser och tider. Sedan 

tidigare år har vi konstaterat att det mest kostnadseffektiva och som når flest 

medborgare är att annonsera i den lokala tidningen Kramforsbladet som 

delas ut till alla hushåll i kommunen. Kramforsbladet har utgivning en 

gång/månad och i april är utdelningsdagen 24 april. Förtidsröstningen startar 

8e maj så att annonsera i maj är alltför sent. Information kommer även att 

finnas på kommunens hemsida, på röstkortet och på Valmyndighetens 

hemsida.  

Ekonomi och finansiering 

Annonskostnaden är cirka 13 000 kronor och inryms i valnämndens budget.  

Måluppfyllelse 

Genom att annonsera i tidning som når alla hushåll i kommunen når vi målet 

med information till våra medborgare.  
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§ 7  

Förtidsröstning omval Falu kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Att arrangera möjlighet till förtidsröstning inför 

kommunfullmäktigevalet i Falu kommun hos Kom in kundtjänst i 

kommunhuset.  

2. Att ersätta kundtjänsten med ett grundbelopp och med ett belopp per 

röstande. Storleken på beloppen får fastställas när närmare 

information har kommit från Valmyndigheten.  

Ärendet 

Valmyndigheten beslutar om ett omval ska göras för något val i Sverige och 

då gäller följande.  

 Om det är omval till endast ett kommunfullmäktige ska 

förtidsröstning för den aktuella kommunens innevånare erbjudas i 

samtliga kommuner.  

 De partier som ställde upp i det ordinarie valet är automatiskt 

anmälda till omvalet. Inga nya partier kan anmäla sig. 

 De kandidater som varit anmälda till det ordinarie valet anses 

anmälda även till omvalet. Det är dock möjligt att anmäla ytterligare 

kandidater och Valmyndigheten kommer att besluta om ett sista da-

tum för att anmäla nya kandidater. 

 Valsedlar från det ordinarie valet kommer att vara giltiga. 

Valmyndigheten har beslutat att omval ska ske för valet till kommunfull-

mäktige i Falun 2019-04-07. Förtidsröstning är möjlig 10 dagar innan valda-

gen och övriga kommuner behöver endast ha ett förtidsröstningsställe öppet. 

Eftersom sannolikheten är låg att det skulle bli någon tillströmning av röst-

berättigade i Falun kommun som ska förtidsrösta i Kramfors kommun så 

föreslås att möjligheten arrangeras i kommunens kundtjänst Kom in.  
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Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för Kramfors kommun för detta omval är svår att beräkna då 

ingen information har kommit från Valmyndigheten ännu och heller ingen 

information om eventuell ersättning.  

Måluppfyllelse 

Uppfyller lagkraven i Vallagen.  

Samråd 

Samråd har skett med kundtjänstens chef.  
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§ 8  

Övriga frågor/ärenden 

Nämnden beslutar att nästa sammanträde kommer ske 8 mars kl13.30. 


