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§ 1   

Mötets öppnande 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser Sixten Nylin (S) till justerare av dagens protokoll.  

2. Valnämnden fastställer föreliggande dagordning.  

Sammanfattning  

Sammanträdet öppnas. Valnämnden utser justerare att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. Föreliggande dagordning fastställs.  

______________ 
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§ 2 Dnr 2018/00859  

Rapport från Valet 2018, information från 
kommundirektör 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommundirektör Tobias Arvidsson, informerar om resultatet från den 

utvärdering som gjorts efter valet 2018. Sammanfattningsvis visar 

utvärderingen att vissa lokaler upplevts som trånga, informationen har varit 

god och att det varit en betydande ökning av antalet förtidsröster. Inga 

direkta säkerhetsproblem inträffade. Det visade sig dock vara bra med extra 

resurspersonal. Resultatet visar dock på ett underskott, då statsbidraget inte 

räcker till alla utgifter vid ett val och nämnden inte har mycket övriga 

intäkter.  

Beslutsunderlag 

- Skrivelse: Uppföljning av valet 

______________ 
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§ 3   

Valnämndens budget 2019, information från 
kommundirektör 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommundirektör Tobias Arvidsson informerar om budget och prognos för 

2019 års val enligt följande:  

Budget   

Intäkter (statsbidrag) -400 

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

Övriga kostnader   

Total budget 12 

 

Prognosen visar dock på en avvikelse mot budget med 210 tkr. Om 

kostnaderna för valsamordning räknas in blir avvikelsen än större. 

Prognos   

Valnämnden   

Intäkter (statsbidrag)  -406 

    

Personalkostnader 

570 
  

Arvoden valnämnd, röstmottagare, angränsande kostnader, 
arbetsgivaravgifter 

    

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 

______________ 
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§ 4   

Information om nya regler avseende avskärmning av 
valsedlar 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen och godkänner att förvaltningen går 

vidare med föreslagen typ av avskärmning.  

Sammanfattning  

Kommunsekreterare Sara Widströmer informerar om de nya regler som 

gäller avseende avskärmning av valsedlar. I anslutning till ett 

röstmottagningsställe ska det ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan 

läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till 

röstmottagnings-stället får den i stället ordnas inne i lokalen. Kommunen 

tilldelas 2500 kr per valdistrikt utöver ordinarie statsbidrag för inköp av 

avskärmningar. Det ges dock ingen exakt anvisning till hur kommunen ska 

hantera frågan. Förvaltningen har testinköpt "vikskärmar" i kartong, vilka är 

lätta att flytta, höga vilket medför stort insynsskydd, vikbara och därmed 

flexibla, förhållandevis billiga. Bedömningen är att dessa skärmar bör gå att 

använda för ändamålet. Valnämnden godkänner att förvaltningen går vidare 

med denna typ av avskärmningar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valkansli 
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§ 5   

Information om genomförd hot- och sårbarhetsanalys 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommunsekreterare Sara Widströmer informerar om att förvaltningen har 

följt upp den hot-och sårbarhetsanalys som gjordes inför valet 2018. 

Översynen visar att den analys som tidigare gjordes var tillräcklig och att de 

åtgärder som vidtogs med anledning av den tidigare analysen har räckt. 

Bedömningen är att den analys som gjordes och de åtgärder som vidtogs 

inför valet 2018 är rimliga även inför valet 2019 med några mindre 

justeringar på grund av några mindre förändrade förutsättningar.  

______________ 
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§ 6 Dnr 2018/00639  

Information om uppdrag om översyn av valdistrikt 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommunsekreterare Sara Widströmer informerar om att utvärderingarna 

efter valet 2018 visade att några av valdistrikten är förstora. Nämnden gav 

därför förvaltningen i uppdrag att dimensionera om dessa. Förvaltningen har 

samrått med Länsstyrelsen som menade att en översyn inte gick att hinna 

med innan EU-valet samt att det går lättare att genomföra ett EU-val med 

något för stora distrikt, då detta val medför betydligt lägre belastning. 

Förvaltningen har dock påbörjat arbetet genom att ett uppstartsmöte har 

hållits mellan valkansli, GIS-samordnare och samhällsplanerare.  

Beslutsunderlag 

- Valnämndens beslut 2018-10-02 § 46 

______________ 
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§ 7 Dnr 2019/00025  

Valnämndens uppgifter och ansvar 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att nämndens ordinarie ledamöter inte ska delta i 

valkampanjer under valperioden.  

2. Valnämnden beslutar att nämndens ersättare 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.    

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Bertil Brifors (M) föreslår istället att alla nämndens ordinarie 

ledamöter ska avstå kampanjer under hela valperioden.  

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar nämnden att bifalla ordförandes förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Ann-Sofi Borg (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ledamöter och ersättare i valnämnden 
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§ 8 Dnr 2019/00023  

Lokal för förtidsröstning 

Valnämndens 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 handikapporganisationerna 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.    

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valkansli 
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§ 9 Dnr 2019/00010  

Utbildning av röstmottagare 

Valnämndens 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.    

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Valkansli 
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§ 10 Dnr 2019/00017  

Utdelning av valsedlar vid vallokaler 

Valnämndens 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 och tills vidare.    

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.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Brifors (M) föreslår att nämnden beslutar att denna regel gäller tills 

vidare.  

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Brifors (M) frågar om nämnden beslutar i enlighet med 

hans yrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Gruppledare 
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§ 11 Dnr 2019/00020  

Arvoden 

Valnämndens 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  
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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 

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    

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 12 Dnr 2019/00021  

Arvodering av röstmottagare vid förtidsröstning 

Valnämndens 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.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valkansli 

Lönefunktionen 
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§ 13 Dnr 2019/00031  

Utläggning av valsedlar 

Valnämndens 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.    

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valkansli 

Hemsida 
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§ 14 Dnr 2019/00019  

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. 

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.    

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ordförande 
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§ 15 Dnr 2019/00018  

Valnämndens sammanträdestider 

Valnämndens 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: 

Onsdag, 23 januari 2019, kl. 18:00, Skoklosterrummet 

Tisdag, 5 mars 2019, kl. 18:00, Skoklosterrummet 

Tisdag, 23 april 2019, kl. 18:00, Skoklosterrummet 

Onsdag (onsdagsräkning), 29 maj 2019, kl. 09:30, Övergranssalen  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ledamöter och ersättare i Valnämnden 
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§ 16   

Kontaktlista till valnämnden 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen och upprättar en kontaktlista.  

Sammanfattning  

Ordförande Bertil Brifors (M) informerar om att nämnden vid föregående 

val hade en gemensam kontaktlista för att snabbt kunna få tag i varandra vid 

behov i anslutning till valet och föreslår att en sådan ska upprättas på nytt.  

______________ 

 
 
 

 


