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Sammanträdesdatum

2018-08-28

Valnämnden

Plats och tid

Rådhuset, rådhussalen, kl. 14.00–14.25

Beslutande

Ledamöter

Leif Fredriksson (S), ordförande
Gunilla Nordholm (S)
Solbritt Andersson (V)
Jan Engsås (L)
Allan Mattsson (KL)

Tjänstgörande ersättare

Brigitta Thörnberg (S)
Birgitta Westholm (M)

Övriga närvarande

Eva Langefalk, valansvarig
Jennifer Berglund, kommunsekreterare
Anna-Karin Dahl (S)
Ann-Marie Samuelsson (MP)
Vesa Remsu (KL)
Göran Wennerström (M)

Justerare

Jan Engsås (L)

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering av §§ 25-26

Underskrifter
Sekreterare

________________________________

Paragrafer

Jennifer Berglund
Ordförande

________________________________
Leif Fredriksson (S)

Justerare

________________________________
Jan Engsås (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

________________________________
Jennifer Berglund
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2018-08-28

Valnämnden

§ 25

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Dagordningen presenteras:
-

Ändring av förtidsröstningslokal och vallokal i Vikmanshyttan

Valnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.
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Valnämnden

§ 26

Dnr KS389-18 110

Ändring av förtidsröstningslokal och vallokal i
Vikmanshyttan
Sammanfattning
I handboken för kommunens uppgifter vid valet 2018 finns att läsa att det
ska vara värdeneutrala lokaler för röstmottagning.
I Vikmanshyttan har valnämnden tidigare beslutat om att hyra Gästgården
för röstmottagning. Lördagen den 25 augusti 2018 har Gästgårdens ägare
publicerat politisk propaganda på Gästgårdens Facebook-sida.
Valmyndigheten, Länsstyrelsen Dalarna, kommunjuristen, valnämndens
ordförande och valansvarig har diskuterat ärendet. Valmyndigheten och
Länsstyrelsen Dalarna har måndagen den 27 augusti 2018 muntligt meddelat
att valnämnden bör fatta ett nytt beslut om röstmottagningslokal i
Vikmanshyttan för att inte riskera ett omval.
Valansvarig presenterar förslag på ny lokal för röstmottagning:
Alternativ 1
Före detta biblioteksfilialen i Vikmanshyttan. Valansvarig har muntligt fått
klartecken att lokalen går att hyras som röstmottagningslokal. Dock har
ingen besiktning gjorts av lokalen avseende tillgänglighet- och
säkerhetsperspektiv.
Alternativ 2
Vikmanshyttans Bruksmuseum. Valansvarig har muntligt fått klartecken att
lokalen går att hyras som röstmottagningslokal. Dock har ingen besiktning
gjorts av lokalen avseende tillgänglighet- och säkerhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
Handboken för kommunens uppgifter vid valet 2018
Inlägg på Gästgårdens Facebook-sida den 25 augusti 2018

Forts. § 26
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Valnämnden

Forts. § 26
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande får i uppdrag att
meddela Gästgårdens ägare att Gästgården inte kommer att användas
som röstmottagningslokal under valet 2018.
2. Valnämnden beslutar att anta alternativ 1, före detta biblioteksfilialen
i Vikmanshyttan, som ny röstmottagningslokal i Vikmanshyttan. Om
alternativ 1 inte är lämplig efter en besiktning, så ska alternativ 2
tillämpas. Uppdrag ges till valnämndens ordförande och valansvarig
att besikta lokalen i alternativ 1 och om den visar vara olämplig så
ska i andra hand alternativ 2 tillämpas som röstmottagningslokal.
3. Valnämndens sekreterare får i uppdrag att kungöra på kommunens
anslagstavla, Hedemora kommuns Facebook-sida och på Hedemora
kommuns hemsida om att före detta biblioteksfilialen i
Vikmanshyttan är ny röstmottagningslokal i Vikmanshyttan.
4. Valansvarig får i uppdrag att annonsera i Annonsbladet och i Mitt
Medias tidningar, om att före detta biblioteksfilialen i Vikmanshyttan
är ny röstmottagningslokal i Vikmanshyttan. Annonsen ska vara en
halvside-annons.
5. Under förtidsröstningen i Vikmanshyttan tisdag den 4 september
2018 och onsdag den 5 september 2018 samt valdagen den 9
september 2018 får tillgängliga ledamöter och ersättare i valnämnden
turas om att stå vid Gästgården och hänvisa röstberättigade till den
nya röstmottagningslokalen, före detta biblioteksfilialen i
Vikmanshyttan.
6. Valansvarig får i uppdrag att utifrån beslutspunkt 5, ta fram ett
schema för dagarna.

Utdrag till
Kommunsekreterare
Valansvarig
Valnämndens ledamöter och ersättare
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