
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2018-01-31  

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 Onsdagen den 07 februari 2018, kl. 18:00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordningen  

 

2.  
Information: statsbidrag till kommuner för deltagande i val 

 

 

3.  
Information: möte med ordförande/vice från distrikten 2014 

 

 

4.  
Information: Statusrapport - Rekrytering röstmottagare 

 

 

5.  
Ersättning till anställda vid förtidsröstning  

Dnr 2017/00671  

 

6.  
Förtidsröstningslokaler 

Dnr 2017/00778  

 

7.  
Resultat av besiktning av vallokaler 

Dnr 2017/00570  

 

8.  
Valnämndens uppgifter och ansvar 

 

 

9.  
Övriga frågor 

 

 

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2018-01-31  

Valnämnden 
 

 

   

Bertil Brifors 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-12-29 KS 2017/00671 nr 79609 

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

 

Ersättning till timanställda under förtidsröstningen 2018 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att timanställda vid förtidsröstningen 2018 ska 

erhålla timlön om 165 kr per timme (+ PO).    

 

Sammanfattning 

Inför valet behöver ett antal personer anställas tillfälligt för att hantera 

förtidsröstningen som ska äga rum i kommunhuset under perioden från 

2018-08-22 fram till valet. Dessa personer brukar vara timanställda. Vid 

valet 2014 räknade man fram en lämplig timlön baserad på vad en 

genomsnittlig kommunal handläggare tjänar.  

Förvaltningen bedömer att samma typ av lösning som användes 2014 är 

lämplig att använda även vid 2018 års val. De timanställda personerna 2014 

fick 150 kr per timme i lön. Förvaltningen har räknat upp denna timlön i 

enlighet med inkomstbasbeloppet och föreslår därför en ersättning med 165 

kr per timme för valet 2018. Till detta tillkommer sociala avgifter.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget bedöms kunna finansieras inom befintlig budgetram.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Personalavdelningen 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-23 KS 2017/00778 nr 79921 

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

 

Valet 2018: Förtidsröstningslokaler 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i kommunhuset i Bålsta 

under hela förtidsröstningsperioden (2018-08-22 – 2018-09-09).  

2. Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i Slottsskolan i 

Skokloster onsdagen den 29 och torsdagen den 30 augusti 2018.  

3. Valnämnden beslutar att institutionsröstning ska äga rum på Pomona 

under söndagen den 2 september 2018. 

4. Valnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag på 

öppettider för förtidsröstningen och institutionsröstningen till ett 

kommande sammanträde.   

 

Sammanfattning 

Förtidsröstning vid valet 2018 ska äga rum under under perioden från och 

med onsdagen den 22 augusti 2018 fram till och med valdagen den 9 

september 2018. Förvaltningen föreslår att denna, i likhet med tidigare år, 

ska äga rum i kommunhuset i Bålsta.  

För att invånarna i Skokloster också ska ha möjlighet att förtidsrösta föreslås 

att detta ska möjliggöras vid två tillfällen under förtidsröstningsperioden. 

Lämpligt är att detta sker på vardagkvällar, dels då skolan (som är lämplig 

vallokal) inte bedriver verksamhet just då och dels då de flesta 

Skoklosterbor sannolikt är hemma vid den tiden. Förvaltningen föreslår att 

detta ska äga rum den 29 och den 30 augusti 2018. 

Vidare behöver förtidsröstning genomföras, för de personer som vistas på 

äldreboende och inte har möjlighet att själva ta sig till en 

röstningslokal/vallokal. Förvaltningen föreslår att detta, i likhet med tidigare 

år, ska ske på äldreboendet Pomona, då den grupp personer som bor där 

bedöms vara den tydligaste målgruppen för detta.  

De exakta öppettiderna för förtidsröstningen i de olika lokalerna behöver ses 

över och förvaltningen föreslår därför att valnämnden ger i uppdrag att 

återkomma med förslag på lämpliga tider för detta, för beslut vid kommande 

nämndsammanträde.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De kostnader som uppstår avseende bemanningen av 

förtidsröstningslokalerna kan finansieras inom nämndens befintliga 

budgetram.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-23 KS 2017/00778 nr 79921 

 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-26 KS 2017/00570 nr 79955 

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

 

Valet 2018: Vallokaler 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden noterar redovisningen.    

 

Sammanfattning 

Valnämnden fattade 2017-11-28 (§ 9) beslut om vilka vallokaler som ska 

användas på valdagen den 9 september 2018. Beslutet gällde under 

förutsättning att lokalerna besiktigas av representanter för 

handikapporganisationerna. Nämndens ordförande gavs i uppdrag att 

besiktiga lokalerna tillsammans med dessa representanter.  

Lokalerna har nu besiktigats och resultatet framgår av bilagd rapport. 

Representanterna för handikapporganisationerna fann inte att någon av 

lokalerna hade några tillgänglighetshinder. Det enda problemet som hittades 

var att Övergransgården saknar vid trappan till entrén. Detta bör dock kunna 

vara avhjälpt genom den handikappanpassade entré med ramp och räcke 

som finns som alternativ till trappan.  

Alla de vallokaler som valnämnden fastställde i beslutet 2017-11-28 bör 

således kunna kvarstå som vallokaler i valet 2018.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Protokoll från besiktning av tilltänkta vallokaler, valet 2018   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

 



 

 SKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-01-26 KS 2017/00570 nr 79956 

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

 

Protokoll från besiktning av vallokaler med representanter för 
handikapporganisationerna 2018-01-26 

 

Lokalerna besiktigas av: Solweig Lundkvist, HSO, Gun-Britt Renefalk, 

HSO, Per-Olof Renefalk, HSO 

Lokal Kommentar 

Övergransgården Saknas räcke vid trappan vid huvudentrén. Ersätts 

av ramp med räcke vid sidoentrén. I övrigt 

tillgängligt.  

Slottsskolan Tillgängligt 

Gransäterskolan, 

caféet (två distrikt) 

Tillgängligt 

Västerängsskolan Tillgängligt 

Futurum, caféet Tillgängligt 

Futurum, matsalen Tillgängligt 

Gröna Dalenskolan Tillgängligt 

Fridegårdsskolan Tillgängligt 

Kommunhuset Tillgängligt 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-28  

Valnämnden  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 9 Dnr 2017/00570  

Vallokaler 

Valnämndens 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 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-28  

Valnämnden  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

valdistrikt samt under förutsättning att inte besiktningen av lokalerna leder 

till att lokalerna anses olämpliga ur tillgänglighetssynpunkt.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-28  

Valnämnden  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 7   

Information 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

2. Valnämnden beslutar att frågan om nämndens uppgifter och ansvar ska 

tas upp på nytt vid valnämndens nästa sammanträde.  

Sammanfattning  

Valstugor 

Information ges om att kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att 

ordna med valstugor inför valet 2018. Medel för detta har satts av och ligger 

även i valnämndens budget. I övrigt behöver inte nämnden involveras i detta 

utan frågan hanteras av förvaltningen i förhållande till kommunstyrelsen.  

Valnämndens uppgifter och ansvar 

Information ges om valnämndens ansvarsområde - att ansvara för 

administrativa uppgifter för att val ska kunna genomföras genom att besluta 

om valdistrikt, utse röstmottagare och genomföra preliminär rösträkning. 

Diskussion om i vilken mån nämndens ledamöter ska vara delaktiga i 

valkampanjer under valrörelsen och under valdagen förs, men beslut fattas 

inte i frågan. Nämnden beslutar att ta upp frågan på nytt för förnyad 

diskussion och gemensamt beslut vid nästa sammanträde.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunsekreterare 

 

 

 


