
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-28  

Valnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 18:00 tisdagen den 28 november 2017, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Bertil Brifors (M), Ordförande 

Robert Kohlström (SD) 

Jan Barrefors (S) 

Sten-Åke Wengberg (C) 

Övriga närvarande  

Ersättare Gunilla Alm (L) 

Ingrid Andersson (S), tjänstgör för Sixten Nylin (S) 

  

Tjänstemän Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Jan Barrefors (S) 

Tid och plats Fredagen den 1 december 2017, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 6-12 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Bertil Brifors  

Justerare 
 

 

Jan Barrefors 
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Underskrift 
  

 Sara Widströmer  
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§ 6   

Mötets öppnande 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser Jan Barrefors (S) till justerare av dagens protokoll.  

2. Valnämnden fastställer föreliggande dagordning.  

Sammanfattning  

Valnämnden förrättar upprop och utser Jan Barrefors (S) till justerare av 

dagens protokoll. Dagordningen fastställs.  

______________ 
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§ 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 
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§ 8 Dnr 2017/00658  

Budget för valnämnden 

Valnämndens 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 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 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 

valdistrikt samt under förutsättning att inte besiktningen av lokalerna leder 

till att lokalerna anses olämpliga ur tillgänglighetssynpunkt.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 10 Dnr 2017/00659  

Arvoden 

Valnämndens 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. 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.  

- Ersättning för 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.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämnden 

Kansliet 

Löneenheten  
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§ 11 Dnr 2017/00683  

Planering och sammanträdestider 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att sammanträda på följande tider under våren 2018:  

- 7 februari 2018 kl 18.00 

- 11 april 2018 kl. 18.00 

- 4 juni 2018 kl. 18.00 

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. 

Förvaltningen föreslår tre sammanträdestider under våren. Valnämnden 

beslutar att sammanträda på ovanstående tre tider.  

 

Tilläggas kan också att Länsstyrelsen brukar ha en tvådagars utbildning för 

valnämnderna, vilken planeras den 7-8 maj. Dessutom tillkommer 

valnämndens onsdagsräkning på onsdagen efter valdagen (12 september).  

Det är också tänkbart att ytterligare sammanträden kan behövas i anslutning 

till valdagen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar nämnden att sammanträda på följande tider:  

- 7 februari 2018 kl. 18.00 

- 11 april 2018 kl. 18.00 

- 4 juni 2018 kl. 18.00 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 

Ledamöter och ersättare i valnämnden 
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§ 12   

Övriga frågor/ärenden 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att valsamordnare, valnämndens ordförande och 

vice ordförande ska anmälas till utbildningen "Valet 2018 - utmaningar och 

möjligheter" den 9 februari 2018 i SKL:s regi.  

2. Valnämnden beslutar att Ingrid Andersson (S) ska ersätta vice ordförande 

på utbildningen om denne inte har möjlighet att delta.  

Sammanfattning  

Utbildning från SKL 

SKL anordnar utbildningen "Valet 2018 - utmaningar och möjligheter". 

Denna har varit fullbokad tidigare, men nu finns platser den 9 februari 2018 

i Stockholm till en kostnad av 1600 kr. exklusive moms. Tre personer från 

varje kommun kan anmälas.  

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar nämnden att valsamordnaren samt valnämndens 

ordförande och vice ordförande ska delta i denna utbildning. Om vice 

ordförande inte har möjlighet att delta ska Ingrid Andersson (S) ersätta 

honom på utbildningen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 

Valnämndens ordförande 

Valnämndens vice ordförande 

Ingrid Andersson (S) 

 

 

 


