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§ 10   

Mötets öppnande 

Valnämndens beslut 

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

protokoll.  

2. Valnämnden fastställer dagordningen.  

Sammanfattning  

Valnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte ordföranden 

justera protokollet samt fastställer dagordningen.  

 

______________ 
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§ 11   

Information om genomförd hot- och sårbarhetsanalys 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Louise Lightowler, säkerhetssamordnare, informerar om den hot- och 

sårbarhetsanalys som förvaltningen genomfört inför valet 2018. Information 

ges om de skyddsvärda tillgångar som definierats inför valet samt om de 

möjliga hot som kan tänkas uppstå. Vidare informeras om hur stora 

sårbarheterna som definierats bedöms vara samt vilka åtgärder som kan 

vidtas för att minska sårbarheten.  

______________ 
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§ 12   

Information (Övrig) 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Sara Widströmer, kommunsekreterare, informerar om valda delar av 

innehållet i SKL:s utbildning "Valet 2018 - utmaningar och möjligheter" 

som valnämndens presidium och valsamordnare deltagit i. Bland annat 

informeras om goda exempel på åtgärder för att öka tillgängligheten och 

insatser för att öka valdeltagandet som genomförts i vissa kommuner i 

landet.  

Vidare ges information om det statsbidrag som tilldelats Håbo kommun för 

deltagandet i valet. Kommunen tilldelas 406 485 kr. Därutöver har 

kommunfullmäktige avsatt 100 000 kr till valnämnden i budget 2018 samt 

250 000 kr för införskaffande av valstugor.  

______________ 
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§ 13 Dnr 2018/00262  

Deltagande i Länsstyrelsens Valkonferens  

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande Bertil Brifors (M), 

ersättare för valnämndens vice ordförande Ingrid Andersson (S) och 

kommunens valsamordnare ska delta i Länsstyrelsens valkonferens.  

Sammanfattning  

Länsstyrelsen bjuder in länets kommuner till valkonferens den 7-8 maj. 

Konferensen riktar sig till valhandläggare samt förtroendevalda i 

valnämnden, liksom till kommunens säkerhetsansvariga. Kostnad för 

deltagande inklusive övernattning är 3000 kronor per person exklusive 

moms.  

Det föreslås att valnämndens ordförande och valnämndens vice ordförande 

samt kommunens valsamordnare deltar i denna konferens, för att sedan 

utbilda resterande valnämnd. Kommunens säkerhetssamordnare avser delta i 

passet avseende säkerhet. Deltagande i enbart detta är kostnadsfritt.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Inbjudan till valkonferens   

Beslutsgång 

Då valnämndens vice ordförande inte har möjlighet att delta beslutar 

nämnden, efter diskussion, att dennes ersättare, Ingrid Andersson (S), ska 

delta i utbildningen i hans ställe.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Berörda 
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§ 14 Dnr 2018/00065  

Öppettider förtidsröstning 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden fastställer öppettider för förtidsröstningen 2018 enligt 

nedan.   

Sammanfattning  

Valnämnden beslutar om följande öppettider för förtidsröstningen 2018: 

Förtidsröstning Kommunhuset 

 Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36 

Måndag - 27/8 kl. 8-17 3/9 kl. 10-19 

Tisdag - 28/8 kl. 10-19 4/9 kl. 10-19 

Onsdag  22/8 kl. 10-17 29/8 kl. 8-17 5/9 kl. 10-19 

Torsdag 23/8 kl. 10-17 30/8 kl. 10-19 6/9 kl. 10-19 

Fredag 24/8 kl. 10-17 31/8 kl. 8-17 7/9 kl. 10-19 

Lördag 25/8 kl. 10-15 1/9 kl. 10-15 8/9 kl. 10-15 

Söndag 26/8 kl. 10-15 2/9 kl. 10-15 9/9 kl. 8-20 

 

Förtidsröstning Slottsskolan 

Onsdag 29/8 kl. 18-20 

Torsdag 30/8 kl. 18-20 

 

Förtidsröstning Pomona 

Söndag 2/9 kl. 14.00-15.30 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Säkerhetssamordnare, för kännedom 
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§ 15 Dnr 2018/00265  

Bemanning förtidsröstning 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden förordnar nedanstående personer som röstmottagare och 

avbytare till röstmottagare vid förtidsröstningen 2018.  

2. Förordnandet gäller under förutsättning att personerna genomgår 

obligatorisk utbildning för röstmottagare enligt särskilt nämndsbeslut. 

Genomgången utbildning ska återrapporteras till valnämnden.  

3. Valnämnden uppdrar till nämndens ordförande att, efter samråd med 

nämndens vice ordförande, godkänna ersättare för dessa förordnade 

röstmottagare vid behov.       

Sammanfattning  

 Följande personer förordnas som röstmottagare för att arbeta med 

förtidsröstningen i kommunhuset:  

Röstmottagare 

Namn Preliminär tjänstgöringsperiod* 

 

 

 

 

 

 

 

Hela perioden inklusive valdagen 

Hela perioden inklusive valdagen 

Hela perioden fram till valhelgen 

Hela perioden fram till valhelgen 

Hela perioden fram till valhelgen 

Enbart valhelgen 

Enbart valhelgen 

*Alla personer förordnas för hela förtidsröstningsperioden 2018 oaktat 

beräknad tid för faktisk tjänstgöring. 

Avbytare 

Namn 

Clara Thorgren 

Sara Widströmer 

Anna Gabrielsson 

Ellinor Tegnér 

Elisabeth Andersson 

  

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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Bemanning vid förtidsröstningen i andra lokaler än i kommunhuset 

(Slottsskolan i Skokloster och på Pomona) föreslås hanteras av en 

kombination av ovanstående röstmottagare och avbytare samt vid behov av 

valnämndens presidium.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förordnade 
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§ 16 Dnr 2017/00478  

Bemanning valdagen 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden förordnar nedanstående personer som 

röstmottagare/ordförande/vice ordförande i valdistrikt på valdagen 2018.  

2. Förordnandet gäller under förutsättning att personerna genomgår 

obligatorisk utbildning för röstmottagare enligt särskilt nämndsbeslut. 

Genomgången utbildning ska återrapporteras till valnämnden.  

3. Valnämnden uppdrar till nämndens ordförande att, efter samråd med 

nämndens vice ordförande, godkänna ersättare för dessa förordnade 

röstmottagare vid behov.     

Sammanfattning  

Följande personer föreslås förordnas som röstmottagare:  

Valdistrikt Mansängen med 

vallokal Gröna Dalenskolan 

Valdistrikt Skörby med vallokal i 

Fridegårdsgymnasiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdistrikt Eneby med vallokal i 

Futurum (matsalen nedre 

Futurum) 

Valdistrikt Råby med vallokal i 

Futurum (caféet nedre Futurum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdistrikt Fånäs med vallokal i 

kommunhuset 

Valdistrikt Västerängen med 

vallokal i Västerängsskolan 

I   

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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Valdistrikt Åsenområdet med 

vallokal i Gransäterskolan 

Valdistrikt Ekillaområdet med 

vallokal i Gransäterskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdistrikt Övergran med 

vallokal i Övergransgården 

Valdistrikt Skokloster med 

vallokal i Slottsskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Intresseanmälningar 

______________ 

Beslutet skickas till:  

Förordnade 

 

 

 

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL
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§ 17 Dnr 2018/00306  

Extra bemanning 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att rekrytera och utbilda tio extra röstmottagare att 

använda som reserv/extra resurs på valdagen 2018. Dessa tio röstmottagare 

arvoderas som övriga röstmottagare.  

2. Valnämnden uppdrar till kommunstyrelsens kansli att rekrytera och 

utbilda tio kandidater till att bli extra röstmottagare.  

3. Valdagen uppdrar till valnämndens ordförande att förordna dessa tio 

röstmottagare efter genomgången utbildning.    

Sammanfattning  

Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas 

som röstmottagare. Detta är nytt inför årets val, och ställer kommunen inför 

något större utmaning än tidigare år. Detta med tanke på att den personal 

som utbildats av olika anledningar kan hindras från deltagande på valdagen. 

Med det i åtanke föreslår förvaltningen att tio extra personer (en extra 

person för varje distrikt) rekryteras och utbildas till röstmottagare på samma 

sätt som övriga förordnade röstmottagare. Detta i syfte att minska 

sårbarheten och öka möjligheterna för kommunen att uppfylla vallagens 

krav på utbildad personal.  

För att öka möjligheten att få personal som är intresserad av att utbildas som 

reserver föreslår förvaltningen att de extra röstmottagare som inte blir 

inkallade som ersättare för en ordinarie röstmottagare skickas till de olika 

distrikten som en extra resurs under valdag och rösträkning.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Valmyndighetens utbildningsmaterial i PDF-format 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 18 Dnr 2018/00302  

Utbildning av röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att utbildning av röstmottagare ska ske enligt nedan.  

2. Valnämnden uppdrar till kommunstyrelsens kansli att genomföra 

utbildningar av röstmottagare vid förtidsröstning samt i vallokal.  

Sammanfattning  

Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas 

som röstmottagare. Kommunen beslutar själv om vad som anses vara en 

acceptabel nivå för utbildningen. Valnämnden föreslås därför besluta om 

följande:  

Utbildning av röstmottagare ska i första hand ske på plats i kommunhuset 

med det utbildningsmaterial som valmyndigheten erbjuder. Deltagande i 

denna utbildning ska återrapporteras till valnämnden.  

I andra hand ska utbildning genomföras via självstudier på av 

valmyndighetens webbutbildning och redovisas genom att utbildningsbevis 

skickas till valnämnden.  

Om outbildad personal måste blixtinkallas på grund av personalbortfall i 

anslutning till valet ska en kortare utbildning/genomgång genomföras av 

ordföranden i det aktuella valdistriktet kring vad som gäller.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Valmyndighetens utbildningsmaterial   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 19 Dnr 2018/00166  

Uthämtning av kommunexterna förtidsröster 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att följande personer var för sig får lämna samt 

kvittera ut förtidsröster i enlighet med Valmyndighetens avtal med PostNord 

under förtidsröstningsperioden 2018: 

- Sara Widströmer 

- Clara Thorgren 

- Ellinor Tegnér 

- Anna Gabrielsson 

2. Valnämnden uppdrar till ordförande eller vice ordförande att underteckna 

fullmakt för avhämtning och avlämning av förtidsröster under 

förtidsröstningsperioden 2018.   

Sammanfattning  

Valmyndigheten och PostNord har slutit ett avtal om distribution av 

kommunexterna förtidsröster (förtidsröster som skickas av valnämnden till 

annan kommun). För att få hämta ut sådana röster krävs ett protokoll från 

valnämnden, där det framgår vem eller vilka som får kvittera dessa 

försändelser.  

Kommunstyrelsens kansli, som också utgör valkansli, bedömer att det är 

lämpligt att kansliets tjänstemän får behörighet att lämna och hämta ut 

sådana förtidsröster. Likaså bedöms det lämpligt att flera personer har rätt 

att göra detta, i syfte att minska sårbarheten när det gäller 

personalbemanning. Därför föreslår förvaltningen att fyra av tjänstemännen 

vid kansliet ska få denna behörighet; Sara Widströmer, Clara Thorgren, 

Ellinor Tegnér och Anna Gabrielsson.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Valmyndighetens nyhetsbrev nr. 2018:4 om bland annat distribution av 

kommunexterna förtidsröster   

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar nämnden undertecknande enligt punkten 2 inte 

behöver ske av både ordförande och vice ordförande.  

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 20 Dnr 2018/00199  

Ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagning ska erbjudas på 

vardagar efter tidsbokning samt vid behov på valdagen.  

2. Valnämnden beslutar att förordna följande personer som ambulerande 

röstmottagare: 

- Anna Gabrielsson 

- Clara Thorgren 

- Ellinor Tegnér 

- Sara Widströmer 

Förordnandet gäller under förutsättning att personerna genomgår 

obligatorisk utbildning för röstmottagare enligt särskilt nämndsbeslut. 

Genomgången utbildning ska återrapporteras till valnämnden.  

3. Valnämnden uppdrar till nämndens ordförande eller vice ordförande att 

underteckna handling som visar på förordnandet efter genomgången 

utbildning.    

Sammanfattning  

Kommunen är skyldig att tillsätta ambulerande röstmottagare, vilka ersätter 

tidigare års kommunala bud. Det är dock kommunen som beslutar om i 

vilken omfattning ambulerande röstmottagare ska erbjudas. De ambulerande 

röstmottagarna ska ta emot väljares röst på samma sätt som i en 

röstningslokal och för också väljarförteckning. De ambulerande 

röstmottagarna ska ta emot röster, under förtidsröstningsperioden, från 

personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan 

ta sig till ett röstmottagningsställe. 

Vid tidigare års val har röstmottagning med kommunala bud skett i ytterst 

begränsad omfattning och efter tidsbokning. Förvaltningen bedömer därför 

det lämpligast att röstmottagning med ambulerande röstmottagare erbjuds 

på vardagar efter tidsbokning, samt efter tidsbokning på valdagen. Vidare 

bedömer förvaltningen att det är lämpligast att förordna kommunala 

tjänstemän som ambulerande röstmottagare. Detta för att skapa en så enkel 

hantering av frågan som möjligt (dessa tjänstemän finns på plats i 

kommunhuset under hela förtidsröstningsperioden). Förvaltningen föreslår 

därför att följande fyra medarbetare vid kommunstyrelsens kansli ska 

förordnas som ambulerande röstmottagare: Anna Gabrielsson, Clara 

Thorgren, Ellinor Tegnér och Sara Widströmer.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
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Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar nämnden undertecknande enligt punkten 3 inte 

behöver ske av både ordförande och vice.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förordnade 
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§ 21 Dnr 2018/00314  

Kontorsmaterial och mat till valdagen 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden uppdrar till kommunstyrelsens kansli att köpa in nödvändigt 

kontorsmaterial inför valet. 

2. Valnämnden uppdrar till kommunstyrelsens kansli att beställa lämplig 

förtäring till personalen i valdistrikten.     

Sammanfattning  

Förvaltningen har gjort en genomgång av befintligt kontorsmaterial till 

valdistrikten inför valet 2018 och konstaterar att det mesta finns på plats 

från föregående år. Dock behöver visst material fyllas på och ett par 

räknemaskiner bytas ut. Likaså behöver visst material köpas in för att 

kommunen ska kunna tillhandahålla ambulerande röstmottagare i enlighet 

med lagens krav. Mot denna bakgrund föreslås valnämnden uppdra till 

kommunstyrelsens kansli (valkansliet) att köpa in det kontorsmaterial som 

behövs inför valet.  

På valdagen brukar personalen i valdistrikten erbjudas förtäring i form av 

landgång eller liknande innan rösträkningen börjar på kvällen. 

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att detta görs även i år och 

föreslår därför att nämnden uppdrar till valkansliet att beställa lämplig 

förtäring till personalen i distrikten.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 22 Dnr 2018/00087  

Ordning vid vallokaler 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att valsedlar inte får delas ut i anslutning till 

vallokaler och röstningslokaler. Valsedlar ska tillgängliggöras i 

valsedelsställ. 

2. Valnämnden beslutar att kommunen inte ska ansvara för att fylla på 

valsedlar för de partier som inte har rätt, enligt vallagen, att få sina valsedlar 

utlagda.    

Sammanfattning  

Valnämnden diskuterade vid sammanträdet 2018-02-07 (§ 9) frågan om 

partiers utdelning av valsedlar i anslutning till vallokaler och 

röstningslokaler. Ett formellt beslut behöver dock fattas. Vid sammanträdet i 

februari diskuterade valnämnden att valsedlar inte ska delas ut. 

Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige har också kommit fram till 

att de inte ska dela ut valsedlar i anslutning till vallokalerna. Valnämnden 

föreslås mot denna bakgrund besluta att valsedlar inte får delas ut i 

anslutning till vallokaler och röstningslokaler utan ska tillgängliggöras i 

valsedelsställ.  

Därutöver behöver valnämnden ta ställning till hur kommunen ska agera när 

det gäller utläggning av valsedlar för partier som inte har rätt att få sina 

valsedlar utlagda enligt vallagen. Kommunerna har ingen skyldighet att 

hantera sådana valsedlar utöver att man har ansvar för ordningen bland alla 

valsedlar samt att kontrollera om partiet faktiskt deltar i valet. Men en del 

kommuner kan välja att, efter överenskommelse med partierna, medverka 

vid utläggningen genom att partierna lämnar sina valsedlar centralt till 

kommunen som distribuerar dem till röstningslokalerna. Valmyndigheten 

skriver i sin handbok avseende valet att detta innebär ett åtagande som går 

längre än skyldigheterna enligt vallagens bestämmelser och som också kan 

bli svåra att upprätthålla. Om kommunen ska göra sådana 

överenskommelser måste dessa utformas på ett mycket tydligt sätt och 

dessutom vara förenliga med vallagen. Eftersom sådana överenskommelser 

sannolikt skulle medföra en del extra administration som kommunen inte är 

skyldig att hantera föreslås valnämnden besluta att kommunen inte ska 

ansvara för att fylla på valsedlar för de partier som inte har rätt, enligt 

vallagen, att få sina valsedlar utlagda.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Valnämndens beslut 2018-02-07 § 9 
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E-post angående gruppledarnas beslut om utdelning av valsedlar vid 

vallokalerna   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-05-03  

Valnämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 23 Dnr 2018/00253  

Valnämndens brådskande beslut 

Valnämndens 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 valet (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 efter samråd med nämndens 

vice ordförande.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar nämnden att samråd med vice ordförande inte 

behöver ske innan beslut fattas.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämndens ordförande och vice ordförande 
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§ 24 Dnr 2017/00683  

Planering och sammanträdestider 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 4 juni 2018 kl. 18.00 

och istället sammanträda den 14 juni 2018 kl. 18.00.  

2. Valnämnden beslutar att sammanträda den 9 augusti 2018 kl. 18.00.   

Sammanfattning  

Valnämnden fastställde 2017-11-28 § 11 sammanträdestider för våren 2018. 

Ordförande beslutade därefter att flytta sammanträdet den 11 april 2018 till 

den 3 maj 2018 för att kunna avhandla fler ärenden vid sammanträdet. 

Eftersom tidigare sammanträde flyttats framåt och för att förvaltningen ska 

hinna färdigställa så mycket som möjligt innan det sista sammanträdet för 

terminen föreslås att även vårens sista sammanträde, som var planerat till 

den 4 juni, flyttas framåt till den 14 juni 2018 kl. 18.00.  

Därutöver föreslås att valnämnden fastställer tid för ytterligare ett 

sammanträde strax innan valet för att, vid behov, fatta de sista nödvändiga 

besluten innan valet. Detta sammanträde föreslås äga rum den 9 augusti 

2018 kl. 18.00.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Valnämndens beslut 2017-11-28 § 11   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 

Ledamöter och ersättare i valnämnden 

 

 

 




