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Tid och plats Kl. 18:00 torsdagen den 14 juni 2018, Skoklosterrummet, 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) 

Christer Persson (S) 

  

Tjänstemän Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Ingrid Andersson (S) 

Tid och plats Torsdagen den 14 juni 2018, Kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 26-34 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Bertil Brifors  

Justerare 
 

 

Ingrid Andersson 
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§ 26   

Mötets öppnande 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser Ingrid Andersson (S) till justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs.  

Sammanfattning  

Valnämnden förrättar upprop, utser justerare att jämte ordförande justera 

protokollet, samt fastställer dagordningen.  

______________ 
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§ 27   

Information från Länsstyrelsens valkonferens 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommunsekreterare Sara Widströmer lämnar översiktlig information om 

innehållet i länsstyrelsens valkonferens, bland annat om: 

- Valet och säkerhet 

- Kommunikation 

- Rösträkning 

______________ 
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§ 28   

Information  

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen 

Sammanfattning  

Kommunsekreterare Sara Widströmer lämnar följande information:  

Utlottning av valstugor 

Partiernas valstugor har lottats ut och resultatet av fördelningen visas.  

Partiernas namnvalsedlar 

Förvaltningen har överenskommit med partierna i kommunfullmäktige att 

partierna kan lämna in namnvalsedlar till kansliet för distribution till 

röstnings/vallokalerna men att partierna därefter ansvarar själva för kontroll 

av tillgång på valsedlar samt för eventuell påfyllning.  

______________ 
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§ 29 Dnr 2018/00401  

Anmälan av delegationsbeslut 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar anmält delegationsbeslut 

Sammanfattning  

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

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Dessa beslut ska 

redovisas till valnämnden.  

Följande delegationsbeslut redovisas:  

- Utnämning av dataskyddsombud för valnämnden 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut med underlag 

______________ 
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§ 30 Dnr 2018/00410  

Ordning för affischering inom Håbo kommun inför 
valet till riksdag, kommun och landsting 2018-09-09 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Inför valet 2018 har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram information 

om vilken ordning som gäller för partiernas valaffischer inför valet i 

september 2018. Av informationen framgår hur stora affischer som får 

användas samt var dessa får sättas upp. Denna information kommer att 

delges respektive parti och också publiceras på kommunens hemsida.  

Beslutsunderlag 

Ordning för affischering inom Håbo kommun inför valet till riksdag, 

kommun och landsting 2018-09-09 

______________ 
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§ 31 Dnr 2018/00443  

Ordning för valsedlarnas placering i valsedelsställ 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i alfabetisk ordning 

utifrån partinamnet på valsedeln i valsedelsställ och att blanka valsedlar 

presenteras sist. Nämnden uppdrar till förvaltningen att lämna tydliga 

anvisningar till röstmottagarna för hur detta ska genomföras.   

2. Valnämnden uppdrar till valnämndens ordförande att efter samråd med 

valnämndens vice ordförande att besluta om ordning vid eventuell tvist om 

sedlarnas placering.  

Sammanfattning  

Det är viktigt att alla valsedlar placeras på ett likvärdigt ordnat och 

överskådligt sätt. Dock reglerar inte vallagen hur valsedlarna ska ordnas 

utan varje kommuns valnämnd ska själv fatta beslut om hur valsedlarna ska 

presenteras för väljarna. Vanligt är att valsedlarna placeras i alfabetisk 

ordning utifrån det partinamn som står på valsedeln, vilket gör det lätt för 

väljarna att hitta valsedlarna de söker samtidigt som alla partiers valsedlar 

presenteras på ett likvärdigt sätt. Förvaltningen föreslår att valnämnden 

beslutar om en sådan placering. 

För det fallet att det uppstår frågor eller tvist om valsedlarnas placering 

föreslås valnämndens ordförande i samråd med vice ordförande besluta om 

hur detta ska hanteras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämndens ordförande och vice ordförande 

Kansliet 
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§ 32 Dnr 2018/00436  

Riktlinjer för röstmottagning samt kompletterande 
anvisningar 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden antar Riktlinjer för röstmottagning, att gälla för valet 2018.  

2. Valnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram detaljerade anvisningar 

för arbetet med valet 2018 som komplement till riktlinjerna.  

Sammanfattning  

Valmyndigheten tar fram handledningar oh anvisningar för arbetet med 

valet. Valnämnden är dock ansvarig för att ge riktlinjer i de mer lokalt 

specifika frågorna som rör valet. Förvaltningen har därför arbetat fram ett 

förslag till övergripande anvisningar som valnämnden föreslås anta. Dessa 

reglerar främst ansvarsförhållanden mellan olika aktörer, men ger också 

instruktioner i vissa frågor.  

För att konkretisera riktlinjerna föreslås valnämnden ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram mer detaljerade anvisningar som komplement till 

riktlinjerna.  

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer för röstmottagning 2018 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Röstmottagare 

Kansliet 
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§ 33 Dnr 2018/00302  

Utbildning av röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar förvaltningens redovisning av genomförda 

utbildningar.  

Sammanfattning  

Valnämnden uppdrog i beslut 2018-05-03 § 18 till kommunstyrelsens kansli 

att genomföra utbildningar av röstmottagare vid förtidsröstning och i 

vallokal enligt följande modell:  

1. Utbildning ska i första hand ske i kommunhuset med 

valmyndighetens utbildningsmaterial. Deltagande ska 

återrapporteras till valnämnden. 

2. Utbildning ska i andra hand ske genom självstudier av 

valmyndighetens webbutbildning och redovisas till valnämnden 

genom inskickat utbildningsbevis.  

3. Utbildning ska, i tredje hand, och i ”krissituation” ske genom 

genomgång av ordförande. 

Förvaltningen har nu genomfört fyra utbildningspass för röstmottagare i 

kommunhuset med följande resultat:  

Förtidsröstning:  

Alla personer som förordnats som röstmottagare för förtidsröstningen och 

som ambulerande röstmottagare har genomgått utbildning enligt punkt 1 på 

plats i kommunhuset. Kansliets personal har också genomgått utbildning för 

att kunna bistå vid förtidsröstningen om behov finns. Detta redovisas genom 

närvarolistor från utbildningarna.  

Valdagsröstning:  

Den absoluta merparten av de personer som förordnats som röstmottagare 

på valdagen, samt av de personer som är tilltänkta för att förordnas som 

extra resurser på valdagen, har genomgått utbildning enligt punkt 1 på plats 

i kommunhuset. Detta redovisas genom närvarolistor. Sju personer har av 

olika anledningar inte kunnat delta på plats. Av dessa har sex personer 

hittills genomgått webbutbildningen, vilket redovisas genom 

utbildningsintyg. Ytterligare en person har för avsikt att genomföra 

webbutbildningen inom kort. Om dessa personer inte skulle genomföra 

webbutbildningen finns några andra personer med intresse för att delta som 

röstmottagare att tillgå och som i sådant fall kan genomgå 

webbutbildningen.   
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Förvaltningen bedömer, med hänvisning till ovanstående, att kommunens 

röstmottagare kommer att vara utbildade innan valet infaller.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsintyg för webbutbildning 

Närvarolistor för utbildning förtidsröstning 

Närvarolistor för utbildning valdagsröstning 

______________ 
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§ 34 Dnr 2018/00461  

Valnämndens uppdrag under valdagen 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden delegerar till nämndens ordförande och vice ordförande att 

hantera nedanstående arbetsuppgifter under valdagen.  

2. Valnämnden beslutar att ledamöter och ersättare ska vara beredda på att 

bli inkallade för sammanträde på valdagen vid behov.  

Sammanfattning  

Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att genom 

observation säkerställa att valet genomförs rättssäkert, effektivt och 

tillgängligt. Detta innebär bland annat att nämnden agerar som observatörer. 

Dessutom måste nämnden finnas tillgänglig för beslut vid en eventuell 

händelse.  

Följande uppgifter åligger nämnden under valdagen: 

 Överlämna förtidsröster till valdistrikten under valdagens morgon 

 Besöka vallokalerna för observation 

 Besöka vallokal vid en allvarlig händelse för att stötta röstmottagare, 

göra en lägesbedömning och hantera uppkomna situationer 

 Delta vid inlämning av material från valdistrikten på valnatten 

Därutöver behöver en beslutsmässig nämnd finnas tillgänglig för eventuella 

beslut under valdagen.  

Förvaltningen föreslår att valnämnden delegerar till ordförande och vice 

ordförande alternativt till ordförande och någon annan av nämnden 

ledamöter att hantera ovanstående uppgifter. Likaså föreslås nämndens 

ledamöter och ersättare ha beredskap för att kallas in för sammanträde om 

ordförande finner att behov finns.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämnden 

 

 


