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Tid och plats Tisdagen den 23 april 2019, kl. 18:00 – 19:20, Skoklosterrummet, 

Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Bertil Brifors (M), Ordförande 

Sixten Nylin (S), 1:e vice ordförande 

Sten-Åke Wengberg (C) 

Christer Persson (S) 

Erik Nylén (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Gunilla Alm (L) 

Ingrid Andersson (S) 

  

Tjänstemän Sara Widströmer, kommunsekreterare, Olle Forsmark, nämndsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Sten-Åke Wengberg (C) 

Tid och plats Kl. 13:00, fredagen den 26 april 2019, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 30-43 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Bertil Brifors (M)  

Justerare 
 

 

Sten-Åke Wengberg (C) 
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Datum för 

anslags uppsättande 2019-04-28 

Datum för 

anslags nedtagande 2019-05-20 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Olle Forsmark  
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§ 30 Dnr 65596  

Mötets öppnande 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser Sten-Åke Wengberg (C) till justerare av dagens 

protokoll. 

2. Valnämnden fastställer den utskickade dagordningen.  

Sammanfattning  

Valnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte ordförande 

justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  

      

      

      

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 31 Dnr 62738  

Information: Statsbidrag 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Sara Widströmer informerar om att drygt 458 000 kronor utbetalats i 

statsbidrag varav 24 000 kronor för inköp av valskärmar.  

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 32 Dnr 84355  

Information: Återrapportering omval Falun 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Sara Widströmer informerar om att omvalet till kommunfullmäktige i Falun 

genomfördes utan problem. En förtidsröst inkom.  

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(20) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-04-23  

Valnämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 33 Dnr 2018/00830  

Information: Partiernas valstugor och affischering 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen. 

2. På ordförandens initiativ enas nämnden om följande yttrande: Av 

valnämndens reglemente framgår att det inte ankommer på valnämnden att 

utreda dessa frågor.    

Sammanfattning  

Sara Widströmer informerar om de problem som varit i samband med 

tidigare val och som bl a gäller tillstånden för valstugor och faktureringen 

för dessa. Gruppledarna menar att den stora oreda som varit när kommunen 

tidigare hanterade allting, inklusive alla ansökningar, måste styras upp. 

Partierna ska själva ansöka om tillstånd och polisen ska fakturera partierna, 

inte kommunen. Gruppledarna vill att valnämnden utreder dessa frågor så 

att man vet vad som ska gälla inför valet 2022.    

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 34 Dnr 84635  

Information: Länsstyrelsens valkonferens 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Sara Widströmer informerar om länsstyrelsens valkonferens som hölls i 

Uppsala den 18 mars. Ordförande, vice ordförande samt kansliets 

valsamordnare deltog.  

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 35 Dnr 2019/00125  

Extra rösträknare 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att reserver som inte tjänstgör i ett distrikt på 

valdagen ska kunna ringas in som extra rösträknare på valdagskvällen/natten 

vid behov.  

2. Valnämnden beslutar att ersättare som tjänstgör enbart som extra 

rösträknare ersätts med ett extra reservarvode (500 kr).    

 

Sammanfattning  

Ordförande i ett par av de större distrikten har bett om att få in extra 

rösträknare då distrikten är stora och därmed tar tid att räkna. Förvaltningen 

konstaterade, vid valet 2018, att det tog tid att räkna rösterna i de större 

distrikten. EU-valet bör förvisso inte ta lika lång tid att räkna, då det handlar 

om ett och inte tre val. Dock bedömer förvaltningen att det ändå finns 

anledning att ta in extra rösträknare i vissa distrikt då utvärderingarna efter 

valet 2018 visade att några av distrikten är för stora och därmed svårare att 

hinna med att räkna inom rimlig tid. Därför föreslår förvaltningen att extra 

rösträknare ska kunna tas in vid behov på valnatten.                                                                                                                             

Tio röstmottagare i reserv har utsetts (en per valdistrikt). Sannolikt kommer 

inte alla dessa inte att behöva tjänstgöra under valdagen på grund av 

frånvaro hos ordinarie röstmottagare. Förvaltningen föreslår att de som inte 

redan ringts in för att tjänstgöra som röstmottagare ska kunna ringas in som 

extra rösträknare på kvällen i de distrikt som anser sig ha behov. Om det 

finns fler distrikt med önskemål om rösträknare än vad det finns tillgängliga 

reserver ska reserverna fördelas utifrån distriktens storleksordning. 

Rösträknarna bör givetvis arvoderas för sitt arbete. Att arvodera personer 

som enbart tjänstgör som rösträknare i samma nivå som röstmottagare som 

tjänstgör hela dagen (2300 kr) är inte rimligt. Reserver som inte tjänstgör får 

ersättning om 500 kr för att vara tillgänglig under dagen. Förvaltningen 

föreslår att denna ersättning dubblas om reserven även får tjänstgöra som 

rösträknare. I sådant fall ersätts personen med ytterligare 500 kronor för 

arbetet som rösträknare.    
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Valkansli 

Lönefunktionen 
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§ 36 Dnr 2019/00025  

Valnämndens arbetsfördelning under och efter 
valdagen 2019 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att N.N. och N.N. samt N.N. och N.N. ska köra ut 

förtidsröster och genomföra inspektion av lokalerna under valdagens 

morgon.  

2. Valnämnden beslutar att N.N. och N.N. samt N.N. och N.N. ska köra ut 

mat och genomföra inspektion av lokalerna under valdagskvällen.  

3. Valnämnden beslutar att N.N. och N.N. övervakar mottagningen av röster 

på valnatten.  

4. Valnämnden beslutar att N.N. och N.N. är i beredskap att rycka ut till 

vallokaler under valdagen om behov finns.  

5. Valnämnden beslutar att N.N. och N.N. kör rösterna till Länsstyrelsen på 

måndagen efter valet.  

Valnämnden beslutar att N.N. och N.N. kör rösterna till Länsstyrelsen i 

Uppsala efter genomförd onsdagsräkning.  

6. Valnämnden beslutar att ordförande och vice ordförande sätter ihop ett 

"bemanningsschema" utifrån de ovanstående fem beslutspunkterna. 

 

Sammanfattning  

Valnämnden har vissa uppgifter att hantera under valdagen – inspektion av 

vallokaler (brukar sammanfalla med utkörning av förtidsröster och 

utkörning av mat till distrikten) samt mottagning av röster på valnatten. Vid 

utvärdering efter valet 2018 konstaterades att det kunde lämpligt att fördela 

dessa uppgifter på några utöver valnämndens presidium för att skapa såväl 

avlastning som större effektivitet. Följande arbetsuppgifter skulle kunna 

fördelas mellan nämndens ledamöter och ersättare:  

- Inspektion av vallokal och utkörning av förtidsröster 

Nämndsrepresentanterna måste vara två i samma bil vid utkörningen av 

röster och lämpligen även vid inspektionen av vallokalerna. För effektivitet 

bör två bilar köra ut rösterna för att minska väntetiden. Detta sker på 

morgonen med start cirka kl. 8.00.  

- Inspektion av vallokal och utkörning av mat. Nämndsrepresentanterna bör 

vara två som gemensamt inspekterar vallokalerna och för att uppnå 
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effektivitet kan två bilar köra ut maten. Detta sker på kvällen med start cirka 

kl. 18.00.  

- Mottagning av röster på valnatten bör övervakas av valnämndens 

representanter. Nämndsrepresentanterna bör vara två som gemensamt 

övervakar mottagningen. Detta sker på kvällen med start cirka kl. 22.00 

(vallokalerna stänger kl. 21.00).  

- Rösterna ska transporteras till Länsstyrelsen på dagen efter valet (kl. 13.00 

sker inlämning på Ekonomicum i Uppsala). Nämndsrepresentanterna bör 

vara två personer, varav ordförande lämpligen är en.  

- Även efter valnämndens onsdagsräkning ska rösterna transporteras till 

Ekonomicum i Uppsala. Detta sker så snart räkningen är avslutad. 

Nämndsrepresentanterna bör vara två personer, varav ordförande lämpligen 

är en.  

- Därutöver kan det vara av värde att ha en bil och två personer som är i 

beredskap att åka ut till vallokaler under valdagen om behov finns.  

Mot ovanstående bakgrund föreslås nämnden fördela uppgifterna mellan sig 

inför valdagen.     

   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och föreslår följande 

tillägg: Ordförande och vice ordförande sätter ihop ett "bemanningsschema" 

utifrån de fem beslutspunkterna.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med hans yrkande 

inklusive tillägg och finner att så är fallet.  

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 37 Dnr 2019/00165  

Redovisning av delegationsbeslut till valnämndens 
sammanträde 2019-04-23 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar redovisningen av delegationsbeslut.    

Sammanfattning  

Beslut fattade på delegation ska snarast anmälas till nämnd. Valnämnden 

har delegerat till ordförande att fatta beslut i ärenden som är så brådskande 

att nämndens avgörande inte kan avvaktas samt uppdragit till ordförande att 

förordna ersättare för röstmottagare samt röstmottagare i reserv. Dessa 

beslut ska redovisas till valnämnden.  

Följande beslut redovisas:  

KS 2019/00054 dok nr 89168 – Delegationsbeslut – förordnande 

röstmottagare Västerängen 

KS 2019/00054 dok nr 89260 – Delegationsbeslut – förordnande 

röstmottagare Ekilla 

KS 2019/00054 dok nr 89584 – Delegationsbeslut – förordnande 

röstmottagare Råby 

KS 2019/00054 dok nr 89585 – Delegationsbeslut – förordnande av 

röstmottagare i reserv 

KS 2019/00054 dok nr 89629 – Delegationsbeslut – förordnande av 

röstmottagare i reserv 

KS 2019/00054 dok nr 89995 – Delegationsbeslut – förordnande av 

röstmottagare i reserv 

KS 2019/00054 dok nr 90053 – Delegationsbeslut – förordnande av 

röstmottagare Åsen  
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Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut   

      

      

      

     ______________ 
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§ 38 Dnr 2019/00023  

Återrapportering: Besiktning av lokal för 
förtidsröstning 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar redovisningen.   

Sammanfattning  

Lokalen för förtidsröstning, belägen i landstingshuset på bottenvåningen, 

har nu besiktigats. Representanterna för HSO fann inte något 

tillgänglighetshinder. Då lokalen inte är utrustad med handikapptoalett 

önskades en tydlig skyltning till närmaste handikapptoalett, belägen i Bålsta 

centrum, vid butiken Lekia.    

Beslutsunderlag 

Protokoll från besiktning av förtidsröstningslokal   

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 39 Dnr 2019/00010  

Återrapportering: Utbildning av röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Sara Widströmer informerar om att de allra flesta röstmottagare nu har 

genomgått utbildning men att utbildningsintyg från några fortfarande 

inväntas. Frivillig utbildning hålls den 24 april kl. 18:00 i konferensblocket.  

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 40 Dnr 84356  

Utbildning för nämnden - generellt om val 

      

Sammanfattning  

Sara Widströmer håller en kortare utbildning: Generellt om val.  

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 41 Dnr 62731  

Utbildning för nämnden - valnämndens 
onsdagsräkning 

      

Sammanfattning  

Sara Widströmer håller en kortare utbildning: Valnämndens 

onsdagsräkning.  

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 42 Dnr 63024  

Uppdatera kontaktlista valnämnden 

Valnämndens beslut 

1. Sara Widströmer distribuerar den uppdaterade kontaktlistan.  

Sammanfattning  

Nämnden uppdaterar kontaktlistan.   

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 43 Dnr 79149  

Övriga frågor  

      

Sammanfattning  

Inga övriga frågor anmälda.  

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 
 
 

 


