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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

 

Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 6 augusti, 2014,  

  kl. 18.00 – 19.10 
 

Beslutande 

Ledamöter  Åke Jonsson (S) Ordförande  

 Ulla Mortimer (M), vice ordförande 

Carina Nordqvist (S)  

Siver Karlsson (S) 

 Lars Erik Häggblom (KD) 

Jonas Frost (S) 

 Lennart Alfredsson (C) 

   

 

Tjänstgörande ersättare  Lena Arnells (C) tjänstgörande ersättare för Sture Hansson (C) 

 

Övriga närvarande 

 
Ersättare    
 

   

Tjänstemän   Kommunsekreterare Kristoffer Baas 
 

Övriga   
      

 

Utses att justera  Jonas Frost 

 

Justering   
 

Justerare  Jonas Frost 

Plats och tid  Kommunkontoret den 8 augusti, 15.00 

 

Justerade paragrafer  10-18 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ____________________________________________ 

 Kristoffer Baas 

 
 
 

Ordförande   ____________________________________________  

   Åke Jonsson 
 

 

 

Justerare   ____________________________________________ 

 Jonas Frost 
 

 

 
 

    

________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 

Valnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 6 augusti 

2014 

Protokollet har justerats, d v s godkänts. 

 

Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats 

www.ovanaker.se. 

 

Överklagande 

Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 8 augusti och tas ned den 31 augusti 

2014. Mellan den 8 augusti och den 29 augusti 2014 har du möjlighet att 

överklaga besluten. 

 

Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på 

kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta 

kommunsekreteraren. 

 

………………………………………………….. 

Kristoffer Baas 

Kommunsekreterare 

 

Tfn 0271-570 77 

kristoffer.baas@ovanaker.se 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Vn § 10  

Godkännande av dagordningen 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen med tilläggen nedan: 

Vn § 12 - Budröstning på Gyllengården och Sunnangården samt 

förordnande av bud, val till riksdag, kommun och landsting 

Vn § 13 - Vallokaler, ordförande samt antal röstmottagare i de fem 

valdistrikten, val till riksdag, kommun och landsting 

Vn § 14 - Sortering av förtidsröster, val till riksdag, kommun och landsting 

Vn § 15 - Transport av röster till länsstyrelsen 

Vn § 16 - Valnämndens preliminära rösträkning 

Vn § 17 - Ersättning till samtliga vallokalsordföranden för användande av 

privat telefon för att kontakta kansliet och rapportera valresultat 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Vn § 11   

Diskussion kring förtidsröstningslokaler, dagar, tid 

Valnämndens beslut 

1. Röstningslokaler fortsätter att vara Edsbyns bibliotek och Sunnangården. 

2. Öppettider för förtidsröstning utvidgas, tiden blir helgfria vardagar 15.00 

- 19.00. Förutsättning för dessa öppettider är att det går att förskjuta 

låsningen av dörrarna på Sunnangården från 18.00 till 19.00. 

3. Åke Jonsson (S) sammanställer en lista för förtidsröstningen. 

 

Ärendet 

Det pågick diskussioner angående röstningslokaler, öppettider för 

förtidsröstning, dagar som öppethållande ska vara, bemanning, kommunala 

bud, förtidsröstning på valdagen, lördagsräkning, onsdagsräkning och 

ersättning för att använda privat mobiltelefon för att rapportera valresultat. 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Vn § 12 

Budröstning på Gyllengården och Sunnangården samt 

förordnande av bud, val till riksdag, kommun och landsting 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att anordna budröstning under två timmar på 

Gyllengården, Edsbyn och Sunnangården, Alfta vid ett tillfälle på 

respektive plats för valet till riksdag, kommun och landsting 

2. Valnämnden uppdrar till ordförande Åke Jonsson (S) att i samråd med 

ansvarig personal vid Gyllengården och Sunnangården föreslå tillfälle 

till den 10 september, 10.00 – 12.00 vid Gyllengården och 13.00 – 15.00 

vid Sunnangården. 

3. Valnämnden utser Jonas Frost och Lennart Alfredsson att vara bud på 

Gyllengården och Sunnangården vid valet till riksdag, kommun och 

landsting. 

 

Ärendet 

Kommunen har möjlighet att utse kommunala bud om behov finns. Ett 

kommunalt bud kan t.ex. ersätta en indragen institutionsröstning. En budröst 

får tidigast göras i ordning 24 dagar innan valet d.v.s. den 22 augusti i valet 

till riksdag, kommun och landsting. 

Ett förordnat bud bör vara en person som upplevs som trovärdig och neutral. 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Vn § 13 

Vallokaler, ordförande samt antal röstmottagare i de fem 

valdistrikten, val till riksdag, kommun och landsting 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser vallokaler i de fem valdistrikten enligt nedan. 

2. Vallokalerna hålls öppna för röstning mellan kl. 08:00-20:00. 

3. Valnämnden utser ordförande enligt följande 
 

Valdistrikt Vallokal Ordförande 

Ovanåker V Edsbyns bibliotek Jonas Frost 

Ovanåker N Knåda skola Sture Hansson 

Edsbyn Lillboskolan Eije Jonsson 

Alfta N Johannesgården Lennart Alfredsson 

Alfta S Alftaskolan Sverker Nilsson 

 

4. Om ordförande eller vice ordförande i något av valdistrikten avsäger sig 

uppdraget eller av någon anledning inte kan fullgöra uppdraget, uppdrar 

valnämnden, i första hand, till ordförande Åke Jonsson (S) och i andra 

hand till vice ordförande Ulla Mortimer (M), att utse ny ordförande eller 

vice ordförande i valdistriktet. 

5. Om utsedd röstmottagare, av någon anledning (sjukdom etc.) inte kan 

tjänstgöra, har, i första hand, ordförande och i andra hand, vice 

ordförande för valdistriktet rätt att utse och inkalla någon annan att 

tjänstgöra i hans/hennes ställe. 

6. Vallokalen bemannas av fem personer, utöver dessa fem påbörjar tre sin 

tjänstgöring klockan 19.00. Valnämnden uppdrar till ordföranden och 

vice ordföranden i respektive valdistrikt att utse röstmottagare. 

Uppgifter om namn, adress och telefonnummer, på föreslagna 

röstmottagare ska lämnas till valnämnden, Kristoffer Baas, senast den 1 

september. 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Vn § 14 

Sortering av förtidsröster, val till riksdag, kommun och 

landsting 

Valnämndens beslut 

1. Sortering av förtidsröster sker lördagen den 13 september klockan 09.00, 

kommunkontoret, sammanträdesrum A 

2. Valnämnden utser följande personer att närvara vid sorteringen av 

förtidsröster: 

Eije Jonsson 

Eva Egnell 

Jonas Frost 

Lars-Erik Häggblom 

Lena Arnells 

Siver Karlsson 

Sture Hansson 

Ulla Mortimer 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Vn § 15 

Transport av röster till länsstyrelsen 

Valnämndens beslut 

Måndagen den 15 september ska rösterna transporteras till länsstyrelsen, 

Åke Jonsson (S) och Siver Karlsson (S) transporterar. 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Vn § 16 

Valnämndens preliminära rösträkning 

Valnämndens beslut 

1. Valnämndens preliminära rösträkning sker den 17 september, klockan 

10.00 i sammanträdesrum A 

2. Valnämnden utser Åke Jonsson (S), Lars-Erik Häggblom (KD), Jonas 

Frost (S) och Ulla Mortimer (M) till rösträknare. 

3. Annonsering om plats och tid för valnämndens preliminära rösträkning 

ska ske. 

4. Transporten genomförs av Åke Jonsson (S) och Lars-Erik Häggblom 

(KD). 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Vn § 17 

Ersättning till samtliga vallokalsordföranden för användande 

av privat telefon för att kontakta kansliet och rapportera 

valresultat 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att ordföranden ska beviljas 100 kr i ersättning för att 

använda privat telefon för att komma i kontakt med kansliet samt att 

rapportera valresultat. 
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Öppet sammanträde 

Valnämnden  
 

Vn § 18 

Diskussion kring Europaparlamentsvalets genomförande 

Ärendet 

Det var positiv respons kring att driva förtidsröstningen i egen regi, både 

från medborgare och de som arbetat med röstmottagningen. I vissa fall dök 

inte ena röstningsmottagaren upp, för att förhindra att detta upprepas utses 

vardera dag en ansvarig att kolla med andra röstningsmottagaren att den inte 

har missat detta. 

 

Edsbyns bibliotek är något trång för förtidsröstningen, det finns en risk att 

valhemligheten röjs när det är högtryck i röstningslokalen. Detta gäller 

framförallt till höstens val då förtidsröstningen beräknas vara det dubbla 

gentemot valet till Europaparlamentet, Kristoffer och Åke kommer kolla 

vilka möjligheter som finns att vidga ytan. 

 

Det krävs en tydlig kommunikation mellan vallokalsordförandena och de 

som ska delta på valdagen, det fanns en del frågetecken vid 

Europaparlamentsvalet.  

 

Under valnatten blev det korvstoppning vid kansliet då samtliga vallokaler 

var klara ungefär samtidigt, för att undvika detta ska vallokalsordförandena 

ringa till kansliet när det är ca 20 minuter kvar tills de är klara och därefter 

få en ankomsttid. 

 


