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§ 1 Dnr VN 2018-29

Uppföljningsrapport av valet 2018

Sammanfattning
Valsamordnaren har sammanställt en utvärderingsrapport för allmänna valet 
2018 som presenteras för valnämnden. Rapporten har produceras för att 
dokumentera nyttiga erfarenheter och lärdomar inför kommande val. 
Valmyndighetens handbok, interna rutiner och kommunikationsplanen har 
varit vägledande i genomförandet av valet.

Beslutsunderlag
Rapport: Utvärdering valet 2018

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av rapporten.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 2

Meddelande

Följande meddelanden delges valnämnden:

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:1

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:2 

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:3

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av ovanstående meddelanden.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 3 Dnr VN 2018-28

Kommunikationsplan EP valet 2019

Sammanfattning
Valsamordnaren har tillsammans med informationschefen tagit fram en 
kommunikationsplan för Europaparlamentsvalet 2019.

Målsättningen är att sprida information om valet inom Eda kommun. 
Budskapet är:

Varför är det viktigt att rösta?
Hur röstar man?
Vart röstar man?
När röstar man?
Vilka har rösträtt?
Vad händer efter att jag har röstat?

Kommunikationsplanen med dess aktivitetsplan är ett stöd för att vara säker 
på att rätt personer får rätt information på rätt sätt i rätt tid.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av kommunikationsplan Europaparlamentsvalet 2019 

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av kommunikationsplan för 
Europaparlamentsvalet 2019. Kommunikationsplanen presenteras vid varje 
sammanträde för valnämnden innan valdagen.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 4

Diskussion om kaffeförsäljning vid vallokal

Sammanfattning
Valnämnden diskuterar eventuell kaffeförsäljning vid 
Europaparlamentsvalet.

Valnämndens beslut
Valsamordnaren får i uppdrag att undersöka om föreningar är intresserade 
av att anordna valcafé vid Europaparlamentsvalet.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 5

Tjänstgöringsschema valdagen

Sammanfattning 
Valnämnden har tidigare tagit beslut om arvode till röstmottagare och 
lokalansvariga 2018-12-11, § 49. Det fasta arvodet som gäller valdagen  är 
beräknat på att röstmottagarna inte ska tjänstgöra mer än 12 timmar. För att 
underlätta planeringen av valdagen har valsamordnaren tillsammans  
personalavdelningen tagit fram två grundschemaförslag för valdagen.

Valnämndens beslut
Valnämnden tar beslut om att ett av de två grundschemana som har arbetats 
fram för valdagen ska användas av valdistriktsordförandena vid bemanning 
av vallokalen på valdagen.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 6 Dnr VN 2019-1

Fastställande av förtidsröstningslokaler samt 
vallokaler på valdagen och dess öppethållande

Sammanfattning
Varje kommun ansvarar enligt vallagen för att se till att det finns lämpliga 
lokaler som kan användas som vallokaler på valdagen samt lokaler som kan 
användas vid förtidsröstningen. Valnämnden har även till uppgift att 
fastställa öppettider för dessa lokaler. Förtidsröstningen startar 18 dagar 
innan valdagen den 26 maj.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11

Valnämndens beslut
Förtidsröstningslokaler:
Charlottenbergs bibliotek
Åmotfors bibliotek
Koppoms bibliotek

Vallokaler på valdagen:
Charlottenbergs omland – Gunnarsbyskolan
Charlottenbergs tätort – Folkets Hus Charlottenberg
Åmotfors – Åmotfors Folkets Hus
Koppom – Järnskogs allaktivitetshus
Köla-Skillingmark – Köla församlingshem

Öppettiden för samtliga vallokaler på valdagen är 8.00-21.00.

____

Beslutet expedieras till 

Bibliotekssamordnaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 7 Dnr VN 2019-2

Val av ordförande och vice ordförande till valdistrikten 
vid 2019 års val

Sammanfattning
Av de röstmottagare som ska tjänstgöra i vallokalen på valdagen måste en 
vara ordförande och en vice ordförande. 

Valnämndens beslut 
Åmotfors

Anette Maack, ordförande

Eva-Karin Karlsson Beermann, vice ordförande

Charlottenbergs omland

Dick Sundbäck, ordförande

Martin Westlund, vice ordförande

Charlottenbergs tätort

Per-Erik Wahlström, ordförande

Håkan Hager, vice ordförande

Köla-Skillingmark

Göran Nilsson, ordförande

Elin Örtkvist, vice ordförande

Koppom

Sara Fält, ordförande

Gunnar Eriksson, vice ordförande

____ 

Beslutet expedieras till

Samtliga valda

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 8 Dnr VN 2019-3

Valnämndens preliminära rösträkning 
(onsdagsräkning)

Sammanfattning
Kommunen ansvarar för granskningen av alla förtidsröster. Vid 
onsdagsräkningen bedöms de röster som inte skickades ut till vallokalerna, 
de röster som kom tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster 
som kommit in efter valdagen.

Den preliminära rösträkningen är en offentlig förrättning och tid och plats 
ska kungöras. 

Valnämndens beslut
Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) äger rum 
onsdagen den 29 maj med start kl 10.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr VN 2019-4

Ordförandebeslut enligt kommunallagen

Sammanfattning
Valnämnden har ingen fastställd delegationsordning. Nämnden behöver 
därmed fatta ett beslut som ger ordföranden rätt att fatta beslut i brådskande 
ärenden på delegation. Besluten ska redovisas vid nämndens nästkommande 
sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11

Valnämndens beslut
Valnämndens ordförande, med vice ordförande som ersättare, har rätt att 
fatta beslut i brådskande ärenden enligt Kommunallagen kap 6 kap § 39.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 10 Dnr VN 2019-5

Ambulerande röstmottagare

Sammanfattning
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sin 
röst till ambulerande röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna är 
tillgängliga efter överenskommelse under ordinarie arbetstid samt under 
valdagen efter överenskommelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11

Valnämndens beslut
Anne Fager-Lind och Birgitta Lind utses till kommunens ambulerande 
röstmottagare vid valet till Europaparlamentet 2019.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr VN 2019-6

Distribution av valmaterial

Sammanfattning
Kommunen förvarar valmaterial till valet i centralt placerat förråd. 
Valmaterialet ska transporteras till förtidsröstningslokalerna innan dessa 
öppnar. Därefter transporteras materialet till vallokalerna senast dagen före 
valdagen. Kommunen ska även anordna gemensam transport av materialet 
tillbaka till förrådet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11

Valnämndens beslut
Valnämnden uppdrar till Sven-Åke Byström och Christer Danielsson att 
distribuera ut valmaterialet till förtidsröstningslokalerna och vallokalerna 
samt hämta valmaterialet efter valet för transport till förrådet.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 12 Dnr VN 2019-1

Öppettider förtidsröstningen

Sammanfattning
Valnämnden har till uppgift att fastställa öppettider för 
förtidsröstningslokalerna i kommunen. Förtidsröstningen startar 18 dagar 
innan valdagen onsdagen den 8 maj. Valnämnden har sedan tidigare fattat 
beslut om lokaler för förtidsröstningen, nu återstår beslut om öppettiderna.

Beslutsunderlag 
Förtidsröstningsschema

Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer följande öppettider för förtidsröstningen:

____ 

Beslutet expedieras till

Bibliotekssamordnaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Datum Charlottenbergs bibliotek Åmotfors bibliotek Koppoms bibliotek Bruksgården Skillingsfors
2019-05-08 14.00-18.00 13.00-19.00 13.00-18.00 Stängt
2019-05-09 14.00-18.00 13.00-18.00 12.00-17.00 Stängt
2019-05-10 14.00-17.00 12.00-16.00 12.00-15.00 Stängt
2019-05-11 14.00-18.00 Stängt Stängt Stängt
2019-05-12 14.00-18.00 Stängt Stängt Stängt
2019-05-13 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-19.00 Stängt
2019-05-14 13.00-18.00 10.00-16.00 12.00-15.00 Stängt
2019-05-15 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-19.00 Stängt
2019-05-16 13.00-18.00 13.00-16.00 12.00-15.00 Stängt
2019-05-17 13.00-18.00 12.00-15.00 12.00-16.00 Stängt
2019-05-18 13.00-18.00 12.00-16.00 13.00-17.00 Stängt
2019-05-19 13.00-18.00 Stängt Stängt Stängt
2019-05-20 12.00-18.00 13.00-18.00 13.00-19.00 Stängt
2019-05-21 12.00-18.00 10.00-16.00 12.00-15.00 Stängt
2019-05-22 12.00-18.00 13.00-18.00 13.00-19.00 Stängt
2019-05-23 12.00-18.00 13.00-16.00 12.00-15.00 Stängt
2019-05-24 12.00-18.00 12.00-15.00 12.00-16.00 Stängt
2019-05-25 12.00-18.00 12.00-16.00 13.00-17.00 Stängt
2019-05-26 08.00-21.00 Stängt Stängt 10.00-15.00
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§ 13 Dnr VN 2019-7

Ordning och placering av valsedlar

Sammanfattning 
Kommunen ansvarar för att lägga ut valsedlar för de partier som har begärt 
detta hos valmyndigheten.

Följande partier har begärt utläggning av valsedlar:

• Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

• Centerpartiet

• Feministiskt Initiativ 

• Kristdemokraterna 

• Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

• Miljöpartiet 

• Moderaterna

• Piratpartiet 

• Sverigedemokraterna 

• Vänsterpartiet 

Valnämndens beslut
1. Kommunen (röstmottagarna) ansvarar endast för valsedlar som den 

är ålagd att göra enligt vallagen. 

2. Partier som levererar valsedlar till val- och röstningslokaler ska ge 
dem till röstmottagarna som sorterar in dem i rätt ordning. De 
partierna ansvarar själva för att valsedlarna inte tar slut under 
röstningsperioden.

3. Röstmottagarna ansvarar för ordningen bland samtliga valsedlar.

4. Alla valsedlar ska placeras i valsedelsställ i bokstavsordning.

5. Valnämnden uppdrar till valsamordnaren att ta fram en skiss över 
placeringen av valsedlarna i valsedelsställen som går ut till 
valdistrikten innan förtidsröstningen startar.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr VN 2019-8

Hantering av förtidsröster

Sammanfattning
Förtidsröstningen startar 18 dagar innan valdagen. Varje dag under 
förtidsröstningen hanteras förtidsröster till kommunens egna valdistrikt, 
men också kommunexterna röster till andra kommuner. Antalet förtidsröster 
har stadigt ökat de senaste åren. Valnämnden har till uppgift att fastställa 
instruktioner för hantering av förtidsröster.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11

Valnämndens beslut
1. För varje dag ska det registreras i valdatasystemet hur många förtidsröster 
som varje röstningslokal har tagit emot.

2. Röster ska efter röstningslokalernas stängning hämtas upp av två personer 
som transporterar rösterna till kommunhuset i Charlottenberg.

3. Förtidsröster som på valdagen ska transporteras till valdistrikten ska av 
två personer transporteras till vallokalerna.

4. Röster från röstningslokalerna som har öppet på valdagen ska av två 
personer transporteras till kommunhuset i Charlottenberg för registrering 
och förvaring. Räkning sker vid onsdagsräkningen.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 15 Dnr VN 2019-9

Utlämning av budkuvert

Sammanfattning
Möjligheten att rösta genom bud finns som alternativ för den som inte har 
möjlighet att transportera sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal. Då 
tillgången på budkuvert är begränsad, föreslås valnämnden fatta beslut om 
att rekommendationen är att dela ut max två budkuvert per person.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11

Valnämndens beslut
Valnämnden rekommenderar utlämning av max två budkuvert per person, 
då tillgången på budkuvert är begränsad.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 16 Dnr VN 2019-10

Propagandagräns vid vallokal och röstningslokal

Sammanfattning
Diskussioner har förts inom valnämnden om att fatta ett beslut om en 
”propagandagräns” vid vallokaler och röstningslokaler. I Vallagen 8 kap 3 § 
står att läsa: ”På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får 
det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller 
hindra väljarna i deras val.” Förslaget är att införa en gräns som anger att 
propaganda inte får förekomma inom en radie om 10 meter från entrén till 
röstnings- och vallokaler.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11

Valnämndens beslut
Vid 2019 års val till Europaparlamentet är gränsen för all propaganda minst 
10 meter från entrén till röstnings- och vallokaler.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 17 Dnr VN 2019-11

Transport av kommunens röster

Sammanfattning
Transport av kommunens röster behöver ske på ett säkert sätt. Röster ska 
efter räkning i vallokalerna transporteras till valnämndens kansli. Från 
valnämndens kansli ska sedan kommunens röster transporteras till 
Länsstyrelsen i Karlstad.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11

Valnämndens beslut
1. Efter avslutad räkning i vallokalen och rapportering till Länsstyrelsen ska 
transport av röster från vallokal till valnämndens kansli ske av två 
röstmottagare tillsammans. Telefonkontakt tas med kansliet innan resan 
startar från vallokalen.

2. Ordförande och vice ordförande i valnämnden får i uppdrag att 
tillsammans transportera kommunens röster till Länsstyrelsen. 
Telefonkontakt tas med Räddningschef i beredskap (RCB) innan avresa till 
Länsstyrelsen samt vid ankomst till Länsstyrelsen.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 18 Dnr VN 2019-12

Valnämndens kansli

Sammanfattning
Valnämndens kansli behöver under valdagen bemannas med personer som 
kan svara på frågor, både från privatpersoner och från valdistrikten. 
Personer som tjänstgör i valnämndens kansli behöver också kunna fatta 
beslut bl.a. i brådskande ärenden om något akut skulle inträffa.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11

Valnämndens beslut
Valnämndens kansli bemannas på valdagen av valsamordnaren och 
valnämndens ordförande med dess ersättare. Loggbok förs över det som 
händer. Valsamordnaren får i uppdrag att utarbeta schema för bemanningen 
i valnämndens kansli under valdagen.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 19 Dnr VN 2018-21

Beslut om dataskyddsombud enligt 
Dataskyddslagstiftningen (GDPR)

Sammanfattning
Som personuppgiftsansvarig har Valnämnden det yttersta ansvaret för att 
dataskyddslagstiftningen följs och att den registrerades uppgifter behandlas 
korrekt. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud som ska fungera som 
kunskapsstöd och självständigt granska att nämnden behandlar 
personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Kommunledningsstaben 
föreslår valnämnden att utse Lina Johannesson, kommunjurist i Årjängs 
kommun, till dataskyddsombud för nämnden.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2019-01-11
Avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsombud (DSO) 
2018-08-21

Valnämndens beslut
Lina Johannesson, kommunjurist Årjängs kommun, utses till Valnämndens 
dataskyddsombud från och med 2019-01-01 till och med 2019-12-31. 
Därefter förlängs beslutet i enlighet med det avtal som Eda kommun 
upprättat med Årjängs kommun. Avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år 
i taget. Omförhandling eller eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast 
sex (6) månader innan avtalstiden löper ut.

____  

Beslutet expedieras till 

Lina Johannesson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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