
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-11-15  

Valnämnden 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Bertil Brifors (M), Ordförande 

Sixten Nylin (S), 1:e vice ordförande 

Robert Kohlström (SD) 

Jan Barrefors (S) 

Sten-Åke Wengberg (C) 

Gunilla Alm (L) 

Christer Persson (S) 

Mats Bergengren (MP) 

Ingrid Andersson (S) 

Valnämnden kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 28 november 2017, kl. 18:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordning  

 

2.  
Information 

- Valstugor 

- Valnämndens arbete under valrörelsen och på valdagen 

 

3.  
Budget för valnämnden 

Dnr 2017/00658  

 

4.  
Vallokaler 

Dnr 2017/00570  

 

5.  
Arvoden 

Dnr 2017/00659  

 

6.  
Planering och sammanträdestider 

Dnr 2017/00683  

 

7.  
Övriga frågor/ärenden 

 

 

   

Bertil Brifors 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 
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 2017-11-02 KS 2017/00658 nr 78439 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valet 2018: Budget för valnämnden 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden godkänner föreslagen budget för nämndens genomförande 

av valet 2018.    

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för Valnämndens 

genomförande av valet 2018. Denna är grovt räknad men hänsyn har tagits 

till uppräkning av kostnader och nya krav i förhållande till förändringarna i 

vallagen.  

Kommunfullmäktige har i budget för 2018 avsatt 100 000 kronor till 

valnämnden, samt ytterligare 250 000 kronor för valstugor. Hur mycket 

medel som kommer tilldelas i form av statsbidrag är ännu inte beslutat.  

Nedanstående budget föreslås.  

Verksamhetstyp Belopp 

Personalkostnader – arvoden, löner, 

reseersättningar med mera.  

400 000 + PO 

Övriga kostnader 100 000 

Valstugor 250 000 

Totalt 750 000 

    

 
Ärendet 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för Valnämndens 

genomförande av valet 2018. Denna är grovt räknad men hänsyn har tagits 

till uppräkning av kostnader och nya krav i förhållande till förändringarna i 

vallagen. Nedan beskrivs intäkter och utgifter mer detaljerat.  

Intäkter till valnämnden 

Medel avsatta i kommunfullmäktiges budget 

I det budgetförslag som ska behandlas av kommunfullmäktige i december 

2017 har 100 000 kronor satts av till valnämnden. Dessutom har ytterligare 

250 000 kronor satts av för inköp av valstugor.  
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Statliga medel 

Ersättning utbetalas också från staten för genomförande av valet. Det är 

ännu inte bestämt hur stor ersättning som kommer att betalas ut av staten för 

valet 2018. Vid valet 2010 ersattes Håbo kommun med ca 230 000 kronor 

och vid valen 2014 ersattes Håbo kommun med ca 320 000 kronor per val.  

Kostnader 

Den största kostnaden för valnämnden att hantera är personalkostnaderna. 

Den innefattar löner till personer som timanställts för att ta hand om 

förtidsröstningen, såväl som arvoden till röstmottagaren på valdagen. Vidare 

tillkommer kostnader för arvoden till valnämndens ledamöter. Inför 2018 

års val tillkommer också något ökade kostnader för utbildning av 

röstmottagare, då denna numera är obligatorisk och ersättning till 

röstmottagarna därmed bör utgå. Dessutom föreslår förvaltningen i ett 

separat ärende att arvodena för röstmottagare på valdagen ökas något för att 

bättre komma i nivå med övriga kommuners arvoden. Med detta i beaktande 

bör personalkostnaderna uppgå till totalt ca 400 000 kronor. Till detta 

tillkommer arbetsgivaravgifter.  

Utöver personalkostnaderna beräknas övriga kostnader (material, 

transporter, lokaler med mera) att uppgå till omkring 100 000 kronor. Då de 

flesta vallokaler är kommunens egna tillkommer inga hyreskostnader för 

dem. I beräkning av övriga kostnader har hänsyn tagits till prisuppräkningar.  

Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att ordna valstugor för 

partierna representerade i kommunfullmäktige inför valet. Kommunen har 

två valstugor sedan valen 2014 och behöver komplettera med ytterligare sju 

stugor. Detta beräknas uppgå till 250 000 kronor. Kommunfullmäktige har 

skjutit till medel för detta.  

Valnämndens budget 2018 
 

Verksamhetstyp Belopp 

Personalkostnader – arvoden, löner, 

reseersättningar med mera.  

400 000 + PO 

Övriga kostnader 100 000 

Valstugor 250 000 

Totalt 750 000 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Valnämndens kostnader bör kunna finansieras med de medel som tilldelats 

från kommunfullmäktige och som kommer att tilldelas kommunen i form av 

statliga medel.  
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Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valet 2018: Vallokaler 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att nedanstående vallokaler ska användas på 

valdagen den 9 september 2018.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att Länsstyrelsen fastställer valdistrikt 

enligt kommunfullmäktiges förslag, samt under förutsättning att 

lokalerna besiktigas av representanter från handikapporganisationerna. 

3. Valnämnden uppdrar till valnämndens ordförande att besiktiga 

vallokalerna tillsammans med representanter från 

handikapporganisationerna. Resultatet av besiktningen ska 

återrapporteras till valnämnden under våren 2018.  

4. Valnämnden beslutar att representanterna för handikapporganisationerna 

ska ersättas med arvode i nivå med förrättningsarvode i gällande 

arvodesregler.      

 

Sammanfattning 

Inför 2018 års val behöver vallokaler fastställas. Förvaltningen föreslår att 

de vallokaler som användes vid 2014 års val ska användas. Detta med 

undantag för att ett av de två distrikt som haft vallokal i Futurum kommer 

behöva byta lokal (dock inom Futurumskolan) på grund av renoveringar. 

Följande vallokaler föreslås:  

Distrikt:    Lokal:  
Mansängen   Gröna Dalenskolan 

Skörby   Fridegårdsgymnasiet 

Eneby   Futurum 

Råby   Futurum 

Fånäs   Kommunhuset 

Västerängen  Västerängsskolan 

Åsenområdet  Gransäterskolan 

Ekillaområdet  Gransäterskolan 

Övergran   Övergransgården 

Skokloster   Slottsskolan 

Förvaltningen föreslår vidare att lokalerna besiktigas tillsammans med 

representanter för handikapporganisationerna för att garantera 

tillgängligheten. Representanterna föreslås uppbära förrättningsarvode, 

enligt gällande arvodesreglemente, för detta. Beslutet om vallokaler föreslås 

gälla under förutsättning att Länsstyrelsen fastställer fullmäktiges förslag till 

valdistrikt samt under förutsättning att inte besiktningen av lokalerna leder 

till att lokalerna anses olämpliga ur tillgänglighetssynpunkt.    
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Ärendet 

Inför 2018 års val behöver vallokaler fastställas. Vallokaler ska vara 

värdeneutrala och därmed inte ha anknytning till en politisk eller religiös 

organisation som kan påverka väljaren i samband med röstningen (Vallagen 

4:20 och 4:22). Lokalerna ska också vara tillgängliga. En vallokal behöver 

inte ligga i valdistriktet men ska vara placerad så att distriktets 

röstberättigade inte behöver passera en vallokal för att gå till en annan lokal 

som ligger längre bort och rösta.  

Föreslagna vallokaler 

Förvaltningen har gjort en översyn över vallokaler inför kommande val. 

Inför valet 2018 föreslås att samma vallokaler som använts vid 2014 års val 

ska användas vid valet 2018. Det enda undantaget är att ett av de valdistrikt 

(Eneby), som haft lokal i Futurumskolan kommer att behöva byta till en 

annan lokal inom samma skola. Detta på grund av att renovering pågår i den 

del av skolan där distriktets vallokal tidigare varit.  

Följande vallokaler föreslås därmed:  

Distrikt Lokal Eventuell kommentar 

Mansängen Gröna Dalenskolan  

Skörby Fridegårdsgymnasiet  

Eneby Futurum Matsalen, nedre Futurum 

Råby Futurum Caféet, nedre Futurum 

Fånäs Kommunhuset  

Västerängen Västerängsskolan ”Torget” 

Åsenområdet Gransäterskolan Caféet 

Ekillaområdet Gransäterskolan Caféet 

Övergran  Övergransgården  

Skokloster Slottsskolan Matsalen 

 

Det finns flera fördelar med att använda samma lokaler som tidigare år. 

Bland annat är dessa lokaler sedan tidigare besiktigade av representanter för 

handikapporganisationerna, vilket innebär att de redan bör vara tillgängliga i 

hög grad. Det underlättar också för de människor som ska rösta om man får 

gå till samma vallokal som tidigare år istället för att behöva byta lokal. Om 

lokalerna ändras varje val kan detta skapa viss onödig förvirring. I 2014 års 
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val gjordes valdistrikten om, vilket medförde vissa förändringar. Därmed 

kan det vara bra att behålla föregående års vallokaler i så stor utsträckning 

som möjligt för att förenkla denna gång.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att valnämnden beslutar att 

använda ovanstående lokaler.  

Länsstyrelsens beslut om valdistrikt 

Då Länsstyrelsen ännu inte slutgiltigt har fastställt kommunens indelning i 

valdistrikt föreslås beslutet gälla under förutsättning att Länsstyrelsen 

fastställer de distrikt som kommunfullmäktige föreslagit. Om länsstyrelsen 

beslutar om en annan distriktsindelning än vad fullmäktige föreslagit får 

förvaltningen återkomma med ett nytt förslag på vallokaler.  

Tillgänglighet/Besiktning 

Även om de föreslagna lokalerna har besiktigats tidigare och har bedömts 

vara tillgängliga behöver lokalerna besiktigas av representanter för 

handikapporganisationerna även inför 2018 års val för att kravet på 

tillgänglighet ska kunna uppfyllas. Därmed föreslår förvaltningen att 

beslutet om vallokal gäller under förutsättning att besiktningen inte visar att 

lokalen är olämplig som vallokal ur tillgänglighetssynpunkt. I annat fall får 

förvaltningen återkomma med nytt förslag.  

Likaså föreslår förvaltningen att valnämndens ordförande ges i uppdrag att 

besiktiga lokalerna tillsammans med två representanter för 

handikapporganisationerna. Dessa representanter ska utses av HSO 

(Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) i Håbo.   

Förvaltningen föreslår också att arvode för deltagande i besiktningen av 

vallokalerna ska utgå till de två representanterna från HSO. 

Representanterna ersätts med arvode i nivå med förrättningsarvode i 

gällande arvodesregler.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Lokalerna finansieras genom de medel som avsatts i valnämndens budget.  

Uppföljning 

Arbetet med 2018 års val följs upp vid utvärdering efter valets 

genomförande. Så även detta beslut.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 
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 2017-11-07 KS 2017/00659 nr 78569 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Förslag till ny ersättning för ordförande, vice ordförande och 
röstmottagare vid valet 2018 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för valet 

2018: 

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 

Ersättningen täcker allt arbete under valdagen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som deltar i den obligatoriska utbildningen inför valet. Denna 

ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs 

under förtidsröstningen.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen.  

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår en ökning av ersättningarna till valdistriktens 

ordförande, vice ordförande och röstmottagare. Detta i syfte att hålla nivån 

på ersättningarna i Håbo likvärdiga med övriga kommuner i landet. Likaså 

har kraven på valförrättarna skärpts något, då de nu måste genomgå en 

obligatorisk utbildning. Det förefaller också rimligt att ersättning utgår med 

400 kronor till dem som medverkar i möbleringen av vallokalen i anslutning 

till valet. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningarna följande 

ersättningsnivåer:  

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 

- Genomförd obligatorisk utbildning 400 kronor 

- Möblering  av vallokal 400 kronor 

Ökningen av ersättningarna finansieras inom valnämndens budgetram under 

förutsättning att statsbidraget för genomförande räknas upp på samma sätt 

som tidigare år.    

 
Ärendet 

Inför valet 2018 har ersättningen till dem som arbetar på valdagen setts 

över. Inför tidigare års val har ersättningarna räknats upp i enlighet med 

utvecklingen av inkomstbasbeloppet. Om så görs även i år skulle ordförande 

och vice ordförande erhålla 2300 kronor och röstmottagarna 1900 kronor i 
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samband med 2018 års val. Denna ersättning ska, enligt nuvarande system, 

täcka all verksamhet i anslutning till valet.  

Det finns dock flera parametrar att ta hänsyn till när det gäller 

ersättningsnivåerna. Förvaltningen konstaterar inledningsvis att Håbo 

kommuns ersättningar ligger förhållandevis lågt i jämförelse med andra 

kommuner i landet. Det finns givetvis kommuner som ligger lägre, men de 

flesta erbjuder ett högre arvode än vad Håbo gör om ersättningen räknas upp 

i enlighet med inkomstbasbeloppet. De flesta kommuner som förvaltningen 

har studerat har en ersättningsnivå för ordförande/vice ordförande som 

ligger på mellan 2500 och 3000 kronor samt en ersättning till röstmottagare 

på mellan 2000 och 2500 kronor, vilket är något högre än Håbos 

ersättningsnivåer om dessa räknas upp med inkomstbasbeloppet.   

Vidare har förändringarna som gjorts i vallagen medfört att kraven på 

röstmottagarna är något högre än tidigare. Det krävs att dessa ska ha 

genomgått en utbildning för att kunna bli förordnade som röstmottagare. 

Även detta bör man ta hänsyn till när ersättningsnivåerna fastställs. Flera 

kommuner väljer också att se över ersättningsnivåerna inför 2018 års val 

just med anledning av förändringarna i vallagen.  

Håbo kommun har hittills inte haft några större problem med att rekrytera 

röstmottagare, men om arvodesnivåerna blir för låga är också risken att det 

blir mindre attraktivt att arbeta som röstmottagare i kommunen.  

Förvaltningen bedömer, mot ovanstående bakgrund, att en mindre höjning 

av ersättningen är rimlig, dels i förhållande till de ökade kraven på 

röstmottagarna och dels i syfte att öka uppdragets attraktivitet och hålla 

Håbos ersättning i rimlig nivå i förhållande till andra kommuner.  

Därför föreslår förvaltningen följande arvoden för dem som arbetar på 

valdagen 2018: 

Ordförande i valdistrikt:   2700 kronor 

Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt:  2300 kronor 

Likaså föreslår förvaltningen att ersättning för deltagande i den 

obligatoriska utbildningen ska utgå med 400 kronor, samt att ersättning om 

400 kronor utgår till dem som är med och möblerar vallokalerna inför valet.  

Dessa ersättningsnivåer skulle placera Håbos arvodesnivåer i mellanskiktet 

bland kommunerna.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär att kostnaderna för arvoden till valförrättare med flera 

kommer att öka med cirka 80 000 kronor om antalet valförrättare är 

detsamma som vid tidigare år. Detta i jämförelse med om arvodena enbart 

skulle räknas upp i enlighet med utvecklingen av inkomstbasbeloppet.   
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Då storleken på det statsbidrag som kommer tilldelas Håbo kommun för 

medverkan i valet 2018 ännu inte fastställts är finansieringen ännu något 

osäker. Under förutsättning att ökningen av statsbidraget är lika stor från 

2014 års val till 2018 års val som den var från 2010 till 2014 års val, vilket 

bör vara rimligt att förutsätta, så kan de ökade arvodeskostnaderna 

finansieras inom nämndens budgetram.  

Uppföljning 

Alla beslut avseende valet 2018 följs upp vid utvärderingen som genomförs 

efter valets genomförande.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Valnämnden 

Kansliet 

Löneenheten 
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 2017-11-02 KS 2017/00683 nr 78442 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valet 2018: Planering och sammanträdestider 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden godkänner nedanstående sammanträdesplanering för våren 

2018.    

 

Sammanfattning 

Valnämnden kommer att behöva sammanträda ett antal gånger under våren 

2018 inför att 2018 års val äger rum den 9 september. Kommunstyrelsens 

förvaltning har tagit fram förslag på tre sammanträdestider för nämnden 

under våren. Dessa kan komma att utökas eller minskas, efter ordförandes 

beslut, utifrån vilken ärendemängd som nämnden har att hantera. Följande 

sammanträdestider föreslås:  

Dag Datum Tid Lokal 

Tisdag 6 februari 2018 18:00 Skoklosterrummet 

Tisdag 10 april 2018 18:00 Skoklosterrummet 

Tisdag 12 juni 2018 18:00 Skoklosterrummet 

 

Tilläggas kan också att Länsstyrelsen brukar ha en tvådagars utbildning för 

valnämnderna under maj månad. Datum för detta är dock ännu inte 

fastställt.  Dessutom tillkommer valnämndens onsdagsräkning på onsdagen 

efter valdagen (12 september).  

Det är också tänkbart att ytterligare sammanträden kan behövas i anslutning 

till valdagen. Förslag på tider för detta kommer i sådant fall längre fram.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Arvode för sammanträdena finansieras inom valnämndens budget.  

Uppföljning 

Hela processen kring valet följs upp vid uppföljningsarbetet efter att valet 

slutförts.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse   

__________ 
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Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Valnämnden  

 


