
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2019-04-15  

Valnämnden 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Bertil Brifors (M), Ordförande 

Sixten Nylin (S), 1:e vice ordförande 

Sten-Åke Wengberg (C) 

Christer Persson (S) 

Erik Nylén (SD) 

Gunilla Alm (L) 

Ingvar Nilfjord (M) 

Ingrid Andersson (S) 

Valnämnden kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 23 april 2019, kl. 18.00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 
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13.  
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14.  
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Ordförande 
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Sara Widströmer

Från: Liselotte Grahn Elg
Skickat: den 9 april 2019 08:54
Till: 'Bertil Brifors'; Bertil Brifors; Sara Widströmer
Ämne: Utredningsuppdrag - Valnämnden

Prioritet: Hög

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Bertil o Sara, 
 
Gruppledarna hade möte igår och vi pratade om en sak.  
 
Tillstånden för valstugor och affischering. 
 
Det har varit enormt struligt med fakturor från polisen och administrationen över huvudtaget kring detta. Genom 
åren har kommunen, fel eller inte, ansökt och gjort allting. 
 
Vi vill att valnämnden utreder och återkommer med förtydligande om vilka krav som gäller så vi till valet 2022. 
 
Kommunen äger valstugorna, kommunen ansöker om bygglov men partierna ska ansöka om tillstånden hos polisen. 
 
Tack. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lotta Grahn Elg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Håbo Kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
 
Telefon 0171‐52516 
www.habo.se 

 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-04 KS 2019/00125 nr 89644 

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

 

EU-val: Extra rösträknare 

Förslag till 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.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför något ökade kostnader (500 kr per tjänstgörande 

rösträknare). Finansieras inom ram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid uppföljningen som görs efter valets genomförande.  
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Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Valkansli  

Lönefunktionen 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-04 KS 2019/00025 nr 89650 

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

 

EU-val 2019: Valnämndens uppgifter under och efter valdagen 
2019 

Förslag till 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.  

 

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 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 
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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.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Allt arbete med valet följs upp efter valets genomförande.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Valnämndens ledamöter och ersättare   

 



 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-05 KS 2019/00165 nr 89669 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut till valnämndens 
sammanträde 2019-04-23 

Förslag till 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  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut   
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__________ 

Beslut skickas till 

-  

 



 

 

 

 DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-03-14 KS 2019/00054 nr 89168 

Kommunstyrelsen  

Delegationsbeslut - förordnande röstmottagare Västerängen 

Beslut 

1. Valnämnden förordnar Linda Petäjävaara till röstmottagare i 

Västerängens valdistrikt vid EU-valet 2019 i Linnea Hagelins ställe.   

 

Sammanfattning 

Valnämnden har i beslut 2019-03-05 § 21 givit ordförande i uppdrag att 

godkänna ersättare för av valnämnden utsedda röstmottagare.   

Linnea Hagelin har meddelat att hon inte har möjlighet att delta som 

röstmottagare vid EU-valet 2019. Därför förordnas Linda Petäjävaara till 

röstmottagare i hennes ställe.  

Beslutsunderlag 

–  

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Brifors 

Ordförande, valnämnden 

 

 

 

__________ 

Beslutet skickas till: 

"[Skriv text här]"  

 



 

 

 

 DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-03-19 KS 2019/00054 nr 89260 

Kommunstyrelsen  

Delegationsbeslut 

Beslut 

1. Valnämnden förordnar Jana Hejdenberg Björk till röstmottagare i Ekilla 

valdistrikt vid EU-valet 2019 i Andreas Chabas ställe.    

 

Sammanfattning 

Valnämnden har i beslut 2019-03-05 § 21 givit ordförande i uppdrag att 

godkänna ersättare för av valnämnden utsedda röstmottagare.   

Andreas Chaba har meddelat att han inte har möjlighet att delta som 

röstmottagare vid EU-valet 2019. Därför förordnas Jana Hejdenberg Björk 

till röstmottagare i hans ställe.  

Beslutsunderlag 

–  

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Brifors 

Ordförande, valnämnden 

 

 

 

__________ 

Beslutet skickas till: 

"[Skriv text här]"  

 



 

 

 

 DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-01 KS 2019/00054 nr 89584 

Valnämnden  

Delegationsbeslut - förordnande av röstmottagare Råby 

Beslut 

1. Valnämnden förordnar Anette Melin till röstmottagare i Råby valdistrikt 

vid EU-valet 2019 i Viktoria Hummelstedts ställe.     

 

Sammanfattning 

Valnämnden har i beslut 2019-03-05 § 21 givit ordförande i uppdrag att 

godkänna ersättare för av valnämnden utsedda röstmottagare.   

Viktoria Hummelstedt har meddelat att hon inte har möjlighet att delta som 

röstmottagare vid EU-valet 2019. Därför förordnas Anette Melin till 

röstmottagare i hennes ställe.  

Beslutsunderlag 

–  

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Brifors 

Ordförande, Valnämnden 

 

 

 

__________ 

Beslutet skickas till: 

"[Skriv text här]"  

 



 

 

 

 DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-01 KS 2019/00054 nr 89585 

Kommunstyrelsen  

Delegationsbeslut - förordnande av röstmottagare i reserv 

Beslut 

1. Valnämnden förordnar följande personer till röstmottagare i reserv inför 

EU-valet 2019:  

- Elisabeth Rudin 

- Gustav Ramestad 

- Tarja Menner 

- Marie Paulsson 

- Julia Nilsson 

- Sabina Melin 

- Ann-Christine von Wachenfeldt 

- Susanne Nyström 

- Helena Johansson  

 

Valnämnden uppdrog 2019-03-05 till valnämndens ordförande att förordna 

röstmottagare i reserv inför EU-valet utifrån förslag framtaget av 

förvaltningen. Förvaltningen har nu tagit fram en lista med föreslagna 

röstmottagare.  

Beslutsunderlag 

–  

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Brifors 

Ordförande, Valnämnden 

 

 

 

__________ 

Beslutet skickas till: 

Förordnade 

 



 

 

 

 DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-03 KS 2019/00054 nr 89629 

Kommunstyrelsen  

Delegationsbeslut - förordnande av röstmottagare i reserv 

Beslut 

1. Valnämnden förordnar Siv Löfgren till röstmottagare i reserv inför EU-

valet 2019.  

 

Sammanfattning 

Valnämnden uppdrog 2019-03-05 till valnämndens ordförande att förordna 

röstmottagare i reserv inför EU-valet utifrån förslag framtaget av 

förvaltningen. Förvaltningen har tagit fram en lista med nio föreslagna 

röstmottagare, vilka har förordnats. Då det bedöms lämpligt med tio stycken 

reserver (en per distrikt) förordnas ytterligare en röstmottagare.  

Beslutsunderlag 

–  

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Brifors 

Ordförande, valnämnden 

 

 

 

__________ 

Beslutet skickas till: 

"[Skriv text här]"  

 



 

 

 

 DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-17 KS 2019/00054 nr 89995 

Kommunstyrelsen  

Delegationsbeslut - förordnande av röstmottagare i reserv 

Beslut 

1. Valnämnden förordnar Sven-Olov Johansson till röstmottagare i reserv i 

Marie Paulssons ställe.   

 

Sammanfattning 

Valnämnden uppdrog 2019-03-05 till valnämndens ordförande att förordna 

röstmottagare i reserv inför EU-valet utifrån förslag framtaget av 

förvaltningen. Ett antal reserver har förordnats, varav en fått förhinder att 

delta och behöver ersättas.  

Beslutsunderlag 

–  

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Brifors 

Ordförande valnämnden 

 

 

 

__________ 

Beslutet skickas till: 

Förordnad 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-05 KS 2019/00023 nr 89662 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

EU-valet 2019: Lokal för förtidsröstning 

Förslag till 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.    

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Protokoll från besiktning av förtidsröstningslokal   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 


