
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2019-01-16  

Valnämnden 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Bertil Brifors (M), Ordförande 

Sixten Nylin (S), 1:e vice ordförande 

Sten-Åke Wengberg (C) 

Christer Persson (S) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Gunilla Alm (L) 

Ingvar Nilfjord (M) 

Ingrid Andersson (S) 

Valnämnden kallas till sammanträde 

Tid Onsdagen den 23 januari 2019, kl. 18:00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Rapport från Valet 2018, information från kommundirektör 

Dnr 2018/00859  

 

2.  
Valnämndens budget 2019, information från kommundirektör 

 

 

3.  
Information om nya regler avseende avskärmning av valsedlar 

 

 

4.  
Information om genomförd hot- och sårbarhetsanalys 

 

 

5.  
Information om uppdrag om översyn av valdistrikt 

Dnr 2018/00639  

 

6.  
Valnämndens uppgifter och ansvar 

Dnr 2019/00025  

 

7.  
Lokal för förtidsröstning 

Dnr 2019/00023  

 

8.  
Utbildning av röstmottagare 

Dnr 2019/00010  

 

9.  
Utdelning av valsedlar vid vallokaler 

Dnr 2019/00017  

 

10.  
Arvoden 

Dnr 2019/00020  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2019-01-16  

Valnämnden 
 

 

11.  
Arvodering av röstmottagare vid förtidsröstning 

Dnr 2019/00021  

 

12.  
Utläggning av valsedlar 

Dnr 2019/00031  

 

13.  
Valnämndens brådskande beslut 

Dnr 2019/00019  

 

14.  
Valnämndens sammanträdestider 

Dnr 2019/00018  

 

15.  
Kontaktlista till valnämnden 

 

 

 

   

Bertil Brifors 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 

 



 

 SKRIVELSE 1(8) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-07 KS 2018/00859 nr 86052 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Lena Jande, Kansli- och kvalitetschef 
0171-52736 
lena.jande@habo.se 

 

Uppföljning av valet 2018 

Syfte och bakgrund 

Den här skrivelsen syftar till att rapportera uppföljning av valet 2018 ur verksamhets- och 

ekonomiperspektiv, samt att lyfta de utmaningar som föreligger inför arbetet med val till 

EU-parlamentet 2019 och inför nästa valår.  

Administrationen av valet 2018 genomfördes av kommunstyrelsens kansli, valsamordnare 

var Sara Widströmer. Flera funktioner på kansli och kvalitet (kommunsekreterare, 

registrator och kommunarkivarie) har varit en del av valkansliet utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Samordningen innebär bland annat: 

 Administration av valnämndens ärenden – ta fram underlag, kallelser, handlingar, 

mötesadministration 

 Utbildning av valnämnden utifrån valmyndighetens rekommendationer 

 Möten, utbildning och dagliga kontakter med valmyndigheten 

 Rekrytera röstmottagare, utbilda och schemalägga dessa 

 Dokumentera, ta fram rutiner och beskrivningar för varje moment, samt kommunicera 

dessa 

 Sätta upp valdistrikten, hitta lokaler för valdagen och samordna med fastighetsägare  

 Under förtidsröstningen och valdagen – säkra rättssäker hantering av röster och 

röstlängder samt vara back-up för röstmottagare 

 

Uppföljning - verksamhetsperspektiv 

Utvärdering av valet 2018 (Sara Widströmer) 

I syfte att utvärdera genomförandet av valet har en enkätundersökning skickats ut till de 

personer som arbetat som röstmottagare under valperioden. Därutöver har valkansliet 

sammanträtt för att utvärdera arbetet utifrån sin vinkel. Resultatet redovisas nedan.  

Röstmottagarnas synpunkter 

Enkäten som skickats ut till alla röstmottagare som deltagit i valet innehåller, utöver 

bakgrundsfrågor avseende exempelvis placering och tidigare valerfarenhet, frågor om det 

mer praktiska kring valet. Frågorna handlar om huruvida man haft ändamålsenliga lokaler, 

tillräckligt med material, om man fått det stöd man behövt och så vidare. Möjlighet till 

fritextsvar har också givits.  

Bakgrund 

Enkäten skickades ut till alla röstmottagare, totalt 93 personer. Av dessa har 86 personer 

har svarat. Det ger en svarsfrekvens på ca 92 %. Representanter för alla distrikt samt 

förtidsröstningen har besvarat enkäten. 58 % av de svarande har angett att de har arbetat 

med valet tidigare, medan resterande 42 % är nya i sina roller som röstmottagare. 
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Utbildning 

Den utbildning som hållits i kommunhuset för röstmottagarna baseras på valmyndighetens 

utbildningsmaterial. De röstmottagare som inte deltagit i denna har fått genomgå 

valmyndighetens webbutbildning. 91 % av de svarande uppger att de gjort utbildningen 

inför valet på plats i kommunhuset, medan resterande 9 % har gjort valmyndighetens 

utbildning på webben. 95 % av dem som genomgått utbildningen i kommunhuset bedömer 

att den var tillräcklig för att ge den information som behövdes i rollen. Bland det fåtal som 

gjort utbildningen på webben bedömde alla att den gav den information som behövdes i 

rollen. En kommentar som återkommer från flera röstmottagare är en önskan om att 

utbildningen i kommunhuset hålls närmare inpå valdagen.  

Lokaler och material 

86 % av de svarande bedömer att lokalen de arbetat i var lämplig för ändamålet medan 13 

% anser att så inte var fallet. De som svarat att lokalen inte bedömdes lämplig kom från 

distrikten Ekillaområdet, Eneby, Råby, Skokloster och Skörby. Av fritextkommentarerna 

framgår att lokalerna varit lite trånga samt att belysningen varit dålig på vissa ställen. 

Vidare framgår att det vore bra med lokaler där det finns en ingång och en utgång för att 

undvika trängsel i dörren.  

När det gäller material framgår att 83 % anser att tillräckligt med material fanns tillgängligt 

i lokalerna medan 17 % bedömt att material saknats. Återkommande kommentarer gör 

gällande att det behövs fler valsedelsställ i lokalerna samt att man behövt skicka efter 

ytterligare valkuvert. För övrigt efterfrågas bättre skyltning till vissa av lokalerna, främst 

på Futurum.  

En tidigare leverans av förtidsröster efterfrågas också av flera svaranden. 96,2 % anser 

dock att leveranserna av material har fungerat väl.  

När det gäller matleveranser så efterfrågar somliga extra mat när rösträkningen drar ut på 

tiden. Detta utöver kommentarer om huruvida den erbjudna maten varit god eller ej.  

Information 

De allra flesta röstmottagare (94 %) bedömer att informationsmaterialet som skickats ut till 

vallokalerna varit tillräckligt. Några synpunkter har dock inkommit på valmyndighetens 

material. 96,5 % upplever också att de fått den information och den hjälp de behövt från 

valnämnden och dess kansli.  

Övrigt 

Flera kommentarer om att det var för många förtidsröster för att dessa skulle hinna 

granskas har inkommit. Likaså har flera kommentarer angående för stora distrikt (främst 

Eneby, Råby och Västerängen) inkommit, samt flera som efterfrågar en lösning för att 

förbättra valhemligheten för väljarna (främst vid val av valsedlar).  

Valkansliets utvärdering 

Kansliet konstaterar inledningsvis att arbetet med valet som helhet har avlöpt utan större 

problem. Alla röstmottagare var utbildade, i enlighet med lagens krav och nämndens 

beslut. Röstningen genomfördes utan några säkerhetsmässiga problem. Tidsplaner för 

valdagen höll på det stora hela och material etc. fanns att tillgå. Distrikten var fullt 
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bemannade, och några extra resurser fanns att tillgå. Med detta sagt ser kansliet också 

några förbättringar som kan göras till kommande val.  

Distrikt, lokaler och material 

På valdagen blev det tydligt att några av valdistrikten blivit för stora för att fungera 

optimalt. Valmyndigheten rekommenderar att antalet röstberättigade i ett distrikt ska ligga 

mellan 1000 och 2000 personer. Några av distrikten låg storleksmässigt närmare 2000 

personer när de fastställdes och något av dem hade dessutom gått över 2000 personer fram 

till valdagen. Dessa distrikt fick en hög arbetsbelastning både när det gäller mottagning av 

röster och granskning av förtidsröster med köer och sent avslut på rösträkningen som följd. 

Förvaltningen ser därför ett behov av att se över distrikten inför kommande val. Om 

distrikten kan minskas något kommer sannolikt många av de problem som röstmottagarna 

belyst i sina enkäter att minskas. Det blir färre röstande och färre förtidsröster att granska 

på varje distrikt, vilket i sin tur borde medföra att rösträkningen inte behöver pågå så långt 

in på natten.  

Kopplat till detta behöver även vallokalerna ses över. Vissa av dem ur 

tillgänglighetssynpunkt och andra främst i förhållande till ombildningen av distrikten. 

Vissa lokaler upplevdes som trånga av röstmottagarna, men om distrikten skulle ombildas 

och bli mindre bör även detta minska känslan av trängsel i åtminstone vissa av distrikten.  

Det finns också ett behov av att komplettera materialet, bland annat genom fler 

valsedelsställ, detta oavsett om fler distrikt bildas eller ej. Fler valsedelsställ skulle minska 

köbildningen. Om översynen av distrikten medför att distrikten blir fler så krävs också mer 

material i form av fler valurnor, skärmar etc.  

Förtidsröstning 

Vidare konstaterar kansliet att bemanningen vid förtidsröstningen kan behöva utökas något 

inför kommande val. Vid årets val varierade bemanningen så att två personer var på plats 

ibland och tre personer ibland. Det underlättade de gånger tre röstmottagare var på plats 

samtidigt. Detta berodde sannolikt på att ökningen av antalet förtidsröstande var markant i 

förhållande till föregående val. Omkring 700 personer fler förtidsröstade 2018 i jämförelse 

med 2014. Det var ett generellt högt tryck på förtidsröstningen och ytterligare någon 

röstmottagare vore därför att föredra. Man kan även fundera på om förtidsröstningen ska 

lokaliseras på fler platser än en inför kommande år, då detta också skulle kunna minska 

belastningen på det enskilda röstmottagningsstället.  

Bemanning valdag 

Bemanningsgraden (1 ordförande, 1 vice, 6 röstmottagare per distrikt) från tidigare års val 

har bibehållits vid detta val och är rimlig att bibehålla även fortsättningsvis. Därutöver har 

ett antal så kallade ”extra resurser” rekryterats för att det skulle finnas utbildad personal att 

tillgå vid avhopp och sjukdomsfall. Dessa resurser fick därefter utgöra en förstärkning i de 

olika distrikten. Att ha extra personer att tillgå har visat sig värdefullt, då flera personer 

hoppat av sina uppdrag mot bara veckor innan valet. Det hade blivit svårt att lösa detta 

med kort varsel om inte de extra resurserna varit utbildade och klara att tjänstgöra. Det var 

också värdefullt att ha extra personer som kunde styras om till de tungt belastade distrikten 

för rösträkningen på valnatten. Det man dock kan fundera över till kommande val är om de 

extra resurserna ska vara i tjänst direkt, såsom de varit vid detta val, eller enbart bli 

inringda vid behov.  
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Uppföljning - ekonomiperspektiv 

Budget för valnämnden 2018 

VALNÄMNDEN 
   

    
Budget      

Intäkter (statsbidrag) -320    

Personalkostnader 382 
arvoden valnämnd + röstmottagare (OBS inte 
valkansli) 

Övriga kostnader 295 valstugor bland annat 

Total budget 357     

Prognos valnämnden 2018 

Prognosen är gjord 2018-11-07 och omfattar nuläge kostnader per det datumet. Ytterligare 

valnämndsmöten under året kan ge kostnader i form av förrättningsarvoden, men endast en 

mindre summa.  

Uppföljning, prel     

Valnämnden     

Intäkter (statsbidrag)  -406   

Personalkostnader 600   

Arvoden valnämnd, röstmottagare, 
angränsande kostnader 432 7 möten, 9 ledamöter 

Arbetsgivaravgifter 168   

Övriga kostnader 353   

Valstugor 263   

Inköp av nyckelskåp 32   

Övrigt (städ av lokaler, förtäring, valmaterial) 58   

Totalt uppföljning 547   

   
Avvikelse mot budget 190 

  

Prognosen per augusti visade ett underskott om 157 tkr. Efter oktober är alla arvoden för 

röstmottagare inrapporterade och utbetalade via lönesystemet och det faktiska utfallet av 

lönekostnader och arbetsgivaravgifter är ungefär 30 tkr högre än prognos. Det innebär att 

underskottet som prognostiseras per oktober är 190 tkr.  

Underskottet beror framförallt på att personalkostnaderna, främst arvoden till 

röstmottagare, överstiger budget med 218 tkr. Arvodena för röstmottagarna har visserligen 

höjts i jämförelse med valen 2014, men ligger ändå på låg nivå i jämförelse med länet. 

Antalet röstmottagare planerades utifrån det lagstadgade kravet och några extra resurser.  

Konsekvenser för verksamheten kansli och kvalitet 

De personella kostnaderna för valsamordningen har inte belastat valnämnden utan kansli 

och kvalitet, kommunstyrelsens förvaltning. Valsamordningen har genomförts med 

befintliga resurser.  
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Att ansvara för valsamordning och valkansli påverkar både den löpande verksamheten på 

kansli och kvalitet och naturligtvis inplanerat utvecklingsarbete. Verksamhetens egen 

utvärdering visar att samordningen av valet krävt en arbetsinsats om 45 % av heltid under 

2018.  

I samband med valåret 2018 fanns även flera vakanser i verksamheten, vilket gjorde att 

kvarvarande funktioner fick utökade arbetsuppgifter, utöver valsamordningen. Arbete som 

lagts åt sidan under våren och valet har byggts upp på hög och under hösten är 

arbetsbelastningen hör för att komma ifatt, och dessutom genererar ett val även normalt en 

ökad administration (nya reglementen, arbetsordningar och delegationsordningar tas fram, 

samtliga val till nämnder och andra organ ska ärendehanteras).  

Vi bedömer att konsekvenserna för verksamheten 2018 är: 

 Bristande möjlighet att kvalitetssäkra ärenden till KS/KF, det finns varken tid eller 

utrymme 

 Bristande möjlighet att stötta upp och utbilda handläggare med den kvalitet som är 

nödvändig för att säkra en bra beredningsprocess 

 Bristande tid att lägga på egna ärenden, motioner och utredningar, vilket gör att 

vissa av dessa inte kan återrapporteras i tid 

 Allt utvecklingsarbete, särskilt inom ärendehanteringssystemet Ciceron, har lagts åt 

sidan. Under hösten har arbetet återupptagits och ett omtag gjorts.  

Antal arbetstimmar totalt (valsamordnare, 
registrator, kommunsekreterare, 
kommunarkivarie) Sara Clara Anna Ellinor Totalt 

Januari 20         

februari 30         

mars 30         

april 40         

maj  65         

juni 15 10 10 20   

juli 30 20 20 20   

augusti 90 55 55 55   

september 210 55 55 30   

  530 140 140 125 935 
Ungefär 2080 timmar är årsarbetstid för en medarbetare. Valet har således upptagit en tjänst om 45 % under 2018.  

 

Personalkostnaderna relaterade till valet på kansli och kvalitet, utifrån en schablon för 

personalkostnader på 300 kr/timme, uppgår till drygt 300 tkr för 2018.  

Personalkostnader för kansliet   280 

Övertidsersättning, arbete utanför arbetstid   35 

  
315 
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Exempel på hur andra kommuner har budgeterat för valet 

Enköping: 

Enköping har för valet 2018 budgeterat för kostnader som är 300 % av intäkterna från 

statsbidraget, de omfattar även lönekostnader för valsamordning och valadministration 

men inte valstugor. Efter oktober visar prognosen att kostnaderna kommer uppkomma till 

ungefär 216 % av intäkterna från statsbidraget. För Håbo kommun skulle det motsvara 860 

tkr, vilket stämmer bra överens med prognosen för valnämndens budget och kostnaderna 

för valkansliet. 

Knivsta:  

Knivsta kommun prognostiserar 900 tkr i kostnader för valet 2018, för valnämnden och 

valkansli (en medarbetare, deltid), inga valstugor. Statsbidraget omfattar för Knivstas del 

334 tkr, vilket innebär att kostnaderna uppkommer till ungefär 270 % av intäkterna.  

Val till EU-parlamentet 2019 – budget 

Nästa år, 2019, genomförs ytterligare ett val, det till EU-parlamentet. Budgeten för 

valnämnden 2019 omfattar intäkter från statsbidrag om 400 tkr och kostnader på 412 tkr.  

Budget   

Intäkter (statsbidrag) -400 

Personalkostnader - arvoden valnämnd, röstmottagare (OBS, inte valkansli) 412 

Övriga kostnader   

Total budget 12 

 

Val till EU-parlamentet 2019 – prognos 

Valmyndighetens prognos är färre medborgare kommer rösta i EU-valet jämfört med 

2018-års val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Antalet som röstar påverkar 

dock inte utfallet särskilt mycket eftersom samma krav på öppettider och bemanning finns 

oavsett hur många som röstar. Det finns dock inte samma behov av att ha extra 

röstmottagare som kan rycka in där det blir långa köer, eftersom det troligtvis inte blir 

samma tryck vid vallokalerna. Det gör att personalkostnaderna prognostiseras bli något 

lägre än vid valet 2018.  

Under 2018 hade kommunen även kostnader för valstugor till partierna i 

kommunfullmäktige, några av dessa valstugor återanvänds i samband med EU-valet och 

inga ytterligare kostnader uppkommer där.  

Prognos   

Valnämnden   

Intäkter (statsbidrag)  -406 

    

Personalkostnader 

570 
  

Arvoden valnämnd, röstmottagare, angränsande kostnader, 
arbetsgivaravgifter 
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Övriga kostnader  

58 
  Städ av lokaler, förtäring, valmaterial 

    

Totalt prognos 222 

  
Avvikelse mot budget 210 

  

Valsamordning (40 %) 250 

Total prognos inkl valsamordning 472 

Avvikelse mot budget inklusive valsamordning 460 

 

För att tydliggöra de administrativa kostnaderna för valet bör även valsamordnarens 

ersättning kostnadsföras på valnämnden, motsvarande hur Enköping och Knivsta gjort. 

Underlaget för att göra en korrekt budget för nästa valår kommer då att förbättras. 

Bedömningen är att de totala kostnaderna för valet 2019 kommer uppgå till 878 tkr, 

inklusive valsamordning, varav ungefär 400 tkr täcks upp av statsbidrag.  

Omfattningen för valsamordningen bedöms bli något mindre 2019 än 2018. Det beror på 

att det nu finns dokumenterade arbetssätt, rutiner och moment, vilket inte fanns inför valet 

2018. Vi räknar även med att flertalet röstmottagare från valet 2018 kommer vara i tjänst 

även under valet 2019 och att ingen omfattande utbildning av dessa kommer behövas.  

För att inte konsekvenserna för ordinarie verksamhet ska bli så omfattande som under 

2018, bör valsamordningen framöver inte bara tydliggöras i budgeten utan även extra 

resurser säkerställas motsvarande arbetsinsatsen under valår.  

Slutsatser  

Ekonomi 

Valnämnden beräknas gå med underskott för valet 2018, och prognosen för EU-valet 2019 

visar motsvarande tendens. Skälet är att statsbidraget inte täcker de kostnader, framförallt 

för röstmottagning, som uppkommer i samband med valet. 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansli och kvalitet, har också haft stora kostnader för valet. 

Det har framförallt påverkat eftersatt löpande verksamhet och bristande möjlighet att lyfta 

kvaliteten i beredningsprocessen genom stöd till handläggare och kvalitetskontroll av 

ärenden.  

Valsamordningens kostnader bör tydliggöras i valnämndens budget och uppföljning.  

Inför nästa valår 

Det viktigaste att tänka på inför nästa valår är en genomlysning och omtag om 

valdistrikten, för att trycket på de stora valdistrikten ska minska. Ytterligare valdistrikt 

kommer kräva ytterligare bemanning och motsvarande kostnader. Statsbidraget ökar i 
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samband med att kommunen får fler röstberättigade, men troligtvis inte motsvarande 

kostnaderna för att bemanna ytterligare ett distrikt.  

Under valet 2018 har valnämnden hanterat kostnaderna för partiernas valstugor och 

tillstånd. Den kostnaden skulle partierna kunna ta själva om kostnaderna behöver minskas, 

det är vanligt i andra kommuner.  

Valsamordningen bör ske av en resurs särskilt för det ändamålet under valår. Alternativt 

skulle valadministrationen kunna ske i bredare samverkan mellan alla förvaltningarnas 

administrativa funktioner, för att minska sårbarheten och påverkan på verksamheten för 

kommunstyrelsens kansli. Om inga av dessa möjligheter finns krävs en strukturerad 

prioritering av arbetsuppgifterna under valår och en överenskommelse kring vad som inte 

kommer göras.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Valnämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 46 Dnr 2018/00639  

Valet 2018: Utvärdering 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar förvaltningens redovisning.  

2. Valnämnden uppdrar till förvaltningen att påbörja en översyn av 

valdistrikten inför kommande års val.    

Sammanfattning  

Förvaltningen har gjort en utvärdering av valets genomförande, dels baserad 

på synpunkter som inkommit från de röstmottagare som tjänstgjort under 

valet och dels från valkansliets samlade erfarenheter.  

Utvärderingen visar främst på ett behov av att se över valdistrikten inför 

kommande val och därför föreslås valnämnden besluta att uppdra till 

förvaltningen att påbörja en sådan översyn.    

Beslutsunderlag 

Utvärdering – valet 2018 

Utvärdering valet 2018 – enkätresultat per distrikt   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli (valkansliet) 
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Valnämnden  

EU-val 2019: Valnämndens uppgifter och ansvar 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att nämndens ordförande och vice ordförande inte 

ska delta i valkampanjer under valperioden.  

2. Valnämnden beslutar att nämndens övriga ledamöter kan delta i 

kampanjer under valperioden, dock inte på valdagen   

 

Sammanfattning 

Inför valet till riksdag, kommun och landsting 2018 beslutade valnämnden 

om vad nämndens ledamöter kan/får göra under valperioden i form av 

kampanjer och liknande. Valnämnden beslutade då att ordförande och vice 

ordförande inte alls ska delta i kampanjer, medan övriga ledamöter kan delta 

i kampanjer under hela valperioden utom på valdagen. Om nämnden vill att 

motsvarande eller något annat ska gälla avseende hur ledamöterna ska agera 

under valperioden inför EU-valet behöver nytt beslut fattas. Ovan förslag till 

beslut motsvarar det beslut som nämnden fattade avseende valet 2018.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Ledamöter och ersättare i valnämnden.   
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 2019-01-10 KS 2019/00023 nr 87767 

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

 

EU-valet 2019: Lokal för förtidsröstning 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i följande lokaler:  

- Landstingshuset, bottenplan (tidigare ”Söders bokhandel”), 

öppet dagligen. 

- Slottsskolan i Skokloster, vid enstaka tillfälle under 

förtidsröstningsperioden. 

- Äldreboendet Pomona, vid enstaka tillfälle under 

förtidsröstningsperioden 

2. Valnämnden uppdrar till förvaltningen att besiktiga den nya lokalen med 

hjälp av kommunala handikapprådet samt att återkomma med förslag på 

rutiner för att säkerställa en säker transport av förtidsröster till 

kommunhuset.    

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att förtidsröstningen ska flyttas till lokalen i 

Landstingshusets bottenplan som tidigare varit ”Söders bokhandel”. Övrig 

förtidsröstning föreslås vara kvar på Äldreboendet Pomona och på 

Slottsskolan i Skokloster. Lokalen i Landstingshuset behöver dock 

besiktigas för att säkerställa tillgängligheten. Rutin för daglig transport av 

förtidsrösterna till kommunhuset behöver också tas fram.    

 
Ärendet 

Kommunen är skyldig att erbjuda förtidsröstning i någon röstningslokal 

varje dag under förtidsröstningsperioden men kan själv besluta om 

öppettidernas omfattning. Kommunen ska också göra det så enkelt som 

möjligt för så många som möjligt att rösta. Detta gör att en centralt belägen 

lokal som så många som möjligt kan nå är att föredra. Förtidsröstningen har 

därför tidigare varit belägen i kommunhuset, samt vid enskilda tillfällen i 

Slottsskolan i Skokloster samt äldreboendet Pomona för att möjliggöra för 

personer boende i Skokloster samt äldre boende vid Pomona att förtidsrösta 

så enkelt som möjligt.   

Kommunens säkerhetssamordnare gör bedömningen att det inte längre är 

helt lämpligt att ha förtidsröstning i kommunhuset. Kommunhuset har 

skalskydd som man måste bryta under hela förtidsröstningsperioden, vilket 

medför risker då många personer rör sig i kommunhuset. Vid valet 2018 

inträffade några mindre incidenter, dels med besökare till kommunens andra 

verksamheter som tog sig in i röstningslokalen och dels då någon tog 

tillfället i akt att stjäla en dator från ett av konferensrummen i närheten av 

röstningslokalen. Förvaltningen har därför arbetat för att hitta en alternativ 
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lokal och föreslår att förtidsröstningen istället ska ske i lokalen som tidigare 

varit ”Söders bokhandel” i Landstingshusets bottenplan. Denna lokal 

bedöms ligga centralt, vara tillgänglig och stor nog för att hantera 

verksamheten. Lokalen erbjuder en reträttväg för röstmottagarna, vilket är 

viktigt vid en eventuell incident, och kommunens skalskydd behöver inte 

brytas. För att säkerställa lokalens tillgänglighet behöver den dock 

besiktigas av representanter från HSO. 

En nackdel med den föreslagna lokalen är att den har ett visst avstånd till 

kommunhuset, där förtidsrösterna behöver förvaras. Det innebär att rutiner 

för att säkerställa att denna transport sker på ett säkert sätt behöver tas fram. 

Likaså behöver förvaltningen hitta lösningar för att röstmottagarna själva 

ska kunna skriva ut dubblettröstkort åt väljare som inte tagit sitt röstkort 

med sig, då dessa inte enbart kan skrivas ut i Kontaktcenter som tidigare.  

Förvaltningen bedömer dock att lokalen medför stora fördelar i jämförelse 

med att lokalisera förtidsröstningen i kommunhuset och föreslår därför att 

valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i Landstingshuset. Övriga 

lokaler som använts för förtidsröstningen föreslås kvarstå.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga extra kostnader för hyra av lokalerna tillkommer.  

Uppföljning 

Uppföljning av hela valverksamheten följs upp efter valets genomförande.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Säkerhetssamordnare  
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 2019-01-10 KS 2019/00010 nr 87773 

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

 

EU-valet 2019: Utbildning av röstmottagare 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att röstmottagare som utbildats inför valet 2018 

bedöms utbildade även inför 2019 års EU-val och därmed inte behöver 

genomgå en ny obligatorisk utbildning. 

2. Valnämnden beslutar att röstmottagare som inte utbildats inför valet 

2018 ska genomgå valmyndighetens webbutbildning och styrka detta 

genom inlämnande av utbildningsintyg.  

3. Valnämnden beslutar att hålla en kortare frivillig utbildning för att 

repetera samt informera om förändringar sedan 2018 års val.    

 

Sammanfattning 

Vallagen kräver att röstmottagare vid valet ska vara utbildade för 

arbetsuppgiften. Vid valet 2018 utbildades de allra flesta röstmottagare vid 

utbildningstillfällen på plats i kommunhuset. De som inte hade möjlighet att 

närvara genomförde valmyndighetens webbutbildning och styrkte detta 

genom uppvisande av det intyg som skrivs ut efter utbildningens 

genomförande.  

Då valet 2018 nyligen ägt rum och majoriteten av de röstmottagare som 

deltog 2018 också har för avsikt att delta i valen 2019 bedömer 

förvaltningen att de flesta röstmottagare i 2019 års val redan bör därmed 

redan kunna definieras som utbildade, då de nyligen genomfört utbildningar 

för röstmottagare. De röstmottagare som tillkommer sedan 2018 bör kunna 

genomföra webbutbildningen för att anses utbildade.  

Dock bedömer förvaltningen att, eftersom det finns vissa förändringar skett 

sedan valet 2018, bland annat avseende valsedlarnas placering i 

vallokalerna, behöver en informationsinsats ske. Dessutom kan vissa 

röstmottagare önska en repetition av information från tidigare. Därför 

föreslås att en enstaka utbildning ska erbjudas för att göra en kortare 

repetition samt lämna ny information inför 2019 års val. Den nya 

informationen bör även delges skriftligen så att även de som inte närvarar 

vid utbildningen får del av den.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Genom att färre utbildningar erbjuds blir kostnaderna lägre än vid 

föregående val.  

Uppföljning 

Uppföljning görs efter valets genomförande.  
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Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  
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 2019-01-11 KS 2019/00017 nr 87785 

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

 

EU-val 2019: Utdelning av valsedlar vid vallokaler 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att det beslut om valsedlar (2018-05-03 §22) som 

togs inför valet 2018 också ska gälla inför EU-valet 2019.   

 

Sammanfattning 

Inför valet 2018 beslutade valnämnden 2018-05-03 §22: 

 Valnämnden beslutar att valsedlar inte får delas ut i 

anslutning till vallokaler och röstningslokaler. Valsedlar ska 

tillgängliggöras i valsedelsställ. 

Under våren 2018 diskuterades frågan om partiers utdelning av valsedlar i 

anslutning till vallokaler och röstningslokaler. Gruppledarna för partierna i 

kommunfullmäktige tog ställning för att inte dela ut valsedlar i anslutning 

till vallokalerna. Valnämnden föreslogs därför att besluta enligt detta. 

Valnämnden föreslås även fatta motsvarande beslut även inför EU-valet 

2019.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid den uppföljning som görs efter valets genomförande. 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  
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 2019-01-14 KS 2019/00020 nr 87809 

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

 

EU-val 2019: Arvoden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för EU-

valet 2019: 

 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 utbildning på plats i kommunhuset 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.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 500 kronor till 

röstmottagare på ”reservlista” för att hålla sig tillgängliga under 

valdagen.    

 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att den ökning av ersättningarna till valdistriktens 

ordförande, vice ordförande och röstmottagare som beslutades inför valet 

2018 också ska gälla för EU-valet 2019. 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 

utbildning. Ersättning till dem som är med och möblerar vallokalen i 

anslutning till valet är också rimligt. Förvaltningen föreslår därför att 

ersättningsnivåerna för EU-valet 2019 ligger på samma nivå som för valet 

2018 enligt: 

- 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  

 

Vid valet 2018 hade kommunen så kallade ”extra resurser” som tjänstgjorde 

på valdagen på ospecificerat distrikt för att skapa flexibilitet avseende 

bemanningen. Detta bedöms inte behövas vid EU-valet, då det bara är ett val 

med beräknat lägre valdeltagande än valen till riksdag, kommun och 
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landsting. Dock behövs en ”reservlista” med röstmottagare som täcker upp 

vid sjukdom och som bistår vid rösträkning om behov finns. Dessa föreslås 

få en mindre ekonomisk ersättning för att hålla sig tillgängliga under 

valdagen.  Förvaltningen föreslår därför även ersättning enligt följande:  

 

- Röstmottagare på reservlista  500 kronor    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaderna för arvoden motsvarar 2018 års nivåer. Kostnaderna för extra 

personal blir lägre än 2019 då de extra resurserna arvoderades som 

röstmottagare, medan röstmottagarna på reservlista erhåller ett lägre belopp 

för att hålla sig tillgängliga under valdagen.  

Uppföljning 

Alla beslut avseende EU-valet 2019 följs upp vid utvärderingen som 

genomförs efter valets genomförande. 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Valnämnden 

Kansliet 

Löneenheten  
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 2019-01-14 KS 2019/00021 nr 87806 

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

 

EU-val 2019: Arvodering av röstmottagare vid förtidsröstning 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att timanställda vid förtidsröstningen 2019 ska 

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

 

Sammanfattning 

Inför EU-valet behöver ett antal personer anställas tillfälligt för att hantera 

förtidsröstningen som ska äga rum under perioden från 2019-05-08 fram till 

valet 2019-05-26. Dessa personer brukar vara timanställda. Vid valet 2014 

räknade man fram en lämplig timlön baserad på vad en genomsnittlig 

kommunal handläggare tjänar. Förvaltningen räknade upp denna timlön i 

enlighet med inkomstbasbeloppet och hamnade då på 165 kr per timme plus 

sociala avgifter för valet 2018. Samma nivå på ersättningen föreslås gälla 

för EU-valet 2019.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget bedöms kunna finansieras inom befintlig budgetram. 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Personalavdelningen 
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 2019-01-15 KS 2019/00031 nr 87824 

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

 

EU-valet 2019: Utläggning av valsedlar 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att inte ansvara för distribution av valsedlar till 

vallokaler och röstningslokaler för de partier som inte har rätt enligt lag 

att få sina valsedlar utlagda. Partierna kan själva lämna in sina valsedlar 

i en val- eller röstningslokal.  

2. Valnämnden beslutar att partier som vill lämna in sina valsedlar i en val- 

eller röstningslokal ska kontakta röstmottagarna i den aktuella lokalen 

för att göra detta. Röstmottagarna bistår med utläggning av valsedlarna i 

enlighet med den ordning som valnämnden beslutar om.    

3. Valnämnden beslutar att om partier lämnar in valsedlar i val- eller 

röstningslokal ska kommunen fylla på dessa i valsedelsställen så länge 

valsedlar finns att tillgå. Partierna svarar själva för att kontrollera att 

valsedlar finns kvar.    

 

Sammanfattning 

Av valmyndighetens handbok över kommunernas uppgifter vid valen 

framgår att partier som har fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något 

av de två senaste Europaparlamentsvalen har rätt att få sina valsedlar 

utlagda av kommunen i respektive val/röstningslokal. Eftersom hela landet 

utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en 

kandidatlista, vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. De 

partier som har rätt att få sina valsedlar utlagda och har begärt utläggning är: 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, 

Feministiskt initiativ, Piratpartiet.  

Partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda 

kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller 

röstningslokalen. Kommunen har ingen skyldighet enligt lag att hantera 

dessa valsedlar utöver ansvar för ordningen bland alla valsedlar. Kommunen 

kan av praktiska skäl själva besluta om att fylla på dessa partiers valsedlar 

om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna själva svara för 

kontroll av att valsedlarna finns att tillgå. Visa kommuner väljer att hantera 

distributionen även av dessa partiers namnvalsedlar till röstnings- och 

vallokaler. Det innebär att kommunen gör ett åtagande som går längre än 

den skyldighet som följer av vallagens bestämmelser och som kan bli svåra 

att fullfölja, då det så sent som på valdagen kan komma krav på att valsedlar 

ska läggas ut för partier som deltar i valet.  

Förvaltningen bedömer att kommunen inte bör ta på sig ansvar för 

distribution av valsedlar för fler partier än vad lagen kräver. Detta då det 
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skulle medföra en för stor och svårhanterlig logistik. Dock är det rimligt att 

kommunen svarar för att fylla på valsedlar för de partier som har lämnat 

sina valsedlar i vallokaler och röstningslokaler så länge valsedlar finns att 

tillgå. Detta bör vara är en rimlig servicenivå gentemot dessa partier.   

Förvaltningen föreslår också att valnämnden beslutar att partier som vill 

lämna in valsedlar i en val- eller röstningslokal ska kontakta röstmottagarna 

för att göra detta. Detta för att röstmottagarna ska kunna placera ut 

valsedlarna i den ordning som valnämnden beslutar om samt bibehålla 

kontrollen över ordningen hos valsedlarna.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Beslutet följs upp efter valets genomförande 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Valkansli  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-10 KS  nr 87769 

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

 

 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. 

2. Beslut fattade enligt denna delegation ska snarast anmälas till nämnden.   

 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen (KL 2017:725, kap 6, §§ 39-40) får en nämnd 

uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett att 

besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

I anslutning till EU-valet 2019 (både i anslutning till arbetet innan valet och 

till arbetet under förtidsröstningen och valdagen) kan det uppkomma 

situationer då beslut behöver fattas innan valnämnden i sin helhet kan 

sammankallas. Förvaltningen föreslår att nämnden i sådana brådskande 

ärenden delegerar beslutanderätten till valnämndens ordförande.    

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Beslutet medför inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Valnämndens ordförande och vice ordförande.  
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 2019-01-11 KS 2019/00018 nr 87788 

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

 

EU-val 2019: Valnämndens sammanträdestider 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden godkänner nedanstående sammanträdesplanering för våren 

2019. 

   

Sammanfattning 

Valnämnden kommer att behöva sammanträda ett antal gånger under våren 

2019 inför och efter att 2019 års EU-val äger rum den 26 maj. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på fyra 

sammanträdestider för nämnden före och efter EU-valet. Dessa kan komma 

att utökas eller minskas, efter ordförandens beslut, utifrån vilken 

ärendemängd som nämnden har att hantera. Följande sammanträdestider 

föreslås: 

Dag Datum Tid Lokal 

Onsdag 23 januari 2019 18:00 Skoklosterrummet 

Tisdag 5 mars 2019 18:00 Skoklosterrummet 

Tisdag 23 april 2019 18:00 Skoklosterrummet 

Onsdag 

(onsdagsräkning) 

 

29 maj 2019 09:30 Övergranssalen 

  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Arvode för sammanträdena finansieras inom valnämndens budget. 

Uppföljning 

Hela processen kring EU-valet följs upp vid uppföljningsarbetet efter att 

valet slutförts. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Valnämnden 


