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Organ Valnämnden 
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Anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

2018-05-03 Anslaget tas ner 2018-05-28 

Kommunkontoret, Grästorp 

Ingrid Everhag 
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Information inför valet 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Revision valnämnden 2014-10-30 
Budget 2018 
Ärendebeskrivning 
Vid valnämndens sammanträde informerar ordförande och kanslichef 
om förändringar inför valet 2018, uppföljning efter valet 2014 m.m. 

Viktigare förändringar inför detta val är bl.a. ett ökat krav på bemanning 
i förtidsröstningen, kravet på utbildning av röstmottagare och kravet på 
en ambulerande röstmottagning. 

( 1 
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Ersättning till röstmottagare 

Valnämndens beslut 

V alnämnden beslutar att föreslå personalutskottet att ersättning per 
röstmottagare fastställs till 250 kr per arbetad timma på valdagen. 
Samma ersättning gäller även valnämndens ledamöter inklusive ordfö
rande som tjänstgör på valdagar. 
Sammanträdesarvode enligt gällande reglemente utgår inte på valdagar. 

Valnämnden beslutar också att föreslå personalutskottet att en engångs
ersättning om 500 kr utbetalas till röstmottagare för genomgången obli
gatorisk röstmottagarutbildning. Utbetalning sker efter uppvisande av 
godkänt kunskapstest. 

Ärendets behandling på valnämndens sammanträde 

Ordförande yrkar att valnämnden föreslår att personalutskottet beslutar 
att ersättning per röstmottagare fastställs till 250 kr per arbetad timma 
på valdagen. Samma ersättning gäller även valnämndens ledamöter in
klusive ordförande som tjänstgör på valdagar. 
Sammanträdesarvode enligt gällande reglemente utgår inte på valdagar. 

Ordförande yrkar också att valnämnden föreslår personalutskottet att en 
engångsersättning om 500 kr utbetalas till röstmottagare för genom
gången obligatorisk röstmottagarutbildning. Utbetalning sker efter upp
visande av godkänt kunskapstest. 

Ordförande ställer frågan om valnämnden kan besluta enligt förlaget 
och finner att valnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Personalutskottet beslutade 2014-03-03 (§ 1) att arvode till valförrättare 
som tjänstgör på valdagar skall utgå med 225 Honor per arbetad timme. 
Samma ersättning gäller även valnämndens ledamöter inldusive ordfö
rande som tjänstgör på valdagar. 
Sammanträdesarvode enligt gällande reglemente utgår ej på valdagar. 

Ersättning till röstmottagare sker på olika sätt i olika kommuner. Vissa 
kommuner har istället en "Humpsumma" som ersättning för hela ar
betsinsatsen, inHusive utbildning. En nyhet för 2018 är att utbildningen 
av röstmottagare är obligatorisk. 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ordföranden till valdistrikt 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 
utse Camilla Sporring till ordförande för valdistrikt Landsbygd 
utse Anette Quass till ordförande för valdistrikt Norra 
utse Angela Rigland till ordförande för valdistrikt Södra 

Valnämnden beslutar att: 
utse Inger Knutsson till vice ordförande för valdistrikt Landsbygd 
utse Kerstin Svensson till vice ordförande för valdistrikt Norra 
utse Kerstin Larsson till vice ordförande för valdistrikt Södra 

Besluten gäller under förutsättning att utsedda personer genomgår obli
gatorisk utbildning senast 2018-06-30. 

Ärendets behandling på valnämndens sammanträde 

Ordförande yrkar att Angela Rigland väljs till ordförande för valdistrikt 
Södra samt att Inger Knutsson väljs till vice ordförande för valdistrikt 
Landsbygd. I övrigt yrkas enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande ställer frågan om valnämnden kan besluta enligt förlaget 
och finner att valnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Ärendeunderlag, förslag till beslut 
Val 2018, lista över valarbetare 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har till uppgift att besluta om ordförande i valdistrikt. Be
slut om röstmottagare i övrigt kan med fördel delegeras enligt delegat
ionsordningen. För att på ett tidigt stadium uppnå en tydlighet och sta
bilitet i organisationen föreslås Valnämnden välja både ordförande och 
vice ordförande. 

Förslagen utgår från tidigare ordföranden i valdistrikt, som tackat ja till 
att fortsätta sitt uppdrag. 

Camilla Sporring medverkade vid valet 2014 som kanslichef och har 
därför mycket god kännedom om hur ett val genomförs. 

Utdragsbestyrkande 
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Kerstin Svensson, Inger Knutsson och Kerstin Larsson har medverkat 
vid tidigare val som vice ordförande och har därför erfarenhet av valad
ministration. 

Anette Quass och Angela Rigland har erfarenhet som ordförande i val
distrikt och är ledamöter i valnämnden. 

Kontakt har tagits med tidigare röstmottagare via post eller telefon för 
att höra efter om det finns intresse att fortsätta. Kontakt har inte nåtts 
med alla tidigare röstmottagare. 

Beslutsexp: 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildning av röstmottagare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utbildning av röstmottagare ska ske som tidi
gare genom tillgång till visning av film och utdelning av skriftlig hand
ledning. För att säkerställa kvalitet vid kommande val kompletteras ut
bildningen av en gemensam filmvisning och workshop, som erbjuds i 
kommunens hus under maj 2018. 

Säkerställande av att röstmottagare genomgått utbildning sker genom att 
röstmottagarna lämnar in bevis om godkänt test av sina kunskaper. 

V alnämnden beslutar att distriktsordförande ansvarar för inlämning av 
godkänt test för respektive distrikt. Kanslichef ansvarar för inlämnande 
av godkänt test för mottagare i förtidsröstningen. 

Beslutsunderlag 

Information om obligatorisk utbildning för röstmottagare 

Ärendebeskrivning 

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röst
mottagare i vallokal på valdagen. I arbetsuppgiften som röstmottagare 
ingår, bland annat, att 
• upprätthålla god ordning i vallokalen 
• ta emot röster och lägga dem i urnan 
• hjälpa de väljare som ber om det 
• granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning 
I en vallokal ska det alltid tjänstgöra minst tre röstmottagare samtidigt. 
En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande, som fungerar 
som arbetsledare. 
Valnämnden ansvarar även för att rekrytera röstmottagare till förtids
röstningen. Förstidsröstningen startar 18 dagar före valdagen och arbe
tet innebär att röstmottagaren tar emot förtidsröster. I en förtidsröst-
ningslokal ska det alltid tjänstgöra minst två röstmottagare samtidigt. 
Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få 
ett förordnande som röstmottagare. Arbetet som röstmottagare kräver 
ett hjälpsamt och vänligt sätt samt ställer höga Hav på noggrannhet. 
Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt 
och säkert. 

Utdragsbestyrkande 
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Väljare som inte själv kan göra i ordning sin röst, stoppa ner valsedeln i 
valkuvertet eller sätta Hyss för en kandidat, kan be någon i lokalen om 
hjälp. Väljaren bestämmer själv vem som ska hjälpa. Väljaren kan också 
be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får enligt lag inte 
berätta för någon vad väljaren har röstat på (offentlighets- och seHe-
tesslagen 2009:400). 

Tidigare val har röstmottagare erbjudits att se dvd-filmer och de har ta
git del av utbildningsmaterial. Utbildningen bör utökas något, men 
framför allt Hävs att valnämnden har möjlighet att säkerställa att röst
mottagarna verkligen genomgått utbildning för att lagens Hav ska kunna 
efterföljas. 

Beslutsexp: 
Förvaltningen 
Ordföranden valdistrikt 

r 
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Delegationsordning för valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att anta förslaget till delegationsordning med den 
förändringen att beslut att utse rösträknare vid onsdagsräkningen deleg
eras till kanslichef, med kommunchef som ersättare. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning 

Ärendebeskrivning 

En delegationsordning medför att nämnden inte behöver tyngas med 
mindre beslut. Alla fattade beslut anmäls till nämnden vid 
näsdmmmande sammanträde. 

Beslutsexp: 
Förvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Lokal och öppethållandetider, förtidsröstningen 

Valnämndens beslut 

V alnämnden beslutar att röstmottagningsställe under förtidsröstningspe-
rioden 22 augusti - 8 september 2018 ska vara på Medborgarkontoret, 
kommunens hus, samt på valdagen kl. 08:00 - 20:00 i Jon Jespers Re-

Medborgarkontorets öppettider för förtidsröstningen är enligt följande: 

Lördag-söndag: 09:00 - 13:00 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag 

Ärendebeskrivning 

Förtidsröstning sker under perioden 22 augusti — 9 september 2018. 

Av 4 kap 24 § Vallagen framgår att Kommunen bestämmer vilka dagar och ti
der en röstnings lo ka l ska vara öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller 
ska dock minst en röstningslokal vara öppen vaje dag under den tid som röstmottag
ning får ske i röstningslokaler som kommunen har anordnat. 

På valdagen ska minst en röstningslokal i vaje kommun vara öppen för röstmottag
ning under den tid som enligt 21 § första stycket gäller för röstning i en vallokal. 

Under RKL-valet 2014 inkom 1 694 stycken förtidsröster. 

Jämfört med föregående val Hävs enligt vallagen en ökad bemanning av 
medborgarkontoret, vilket löses genom att mer personal än tidigare 
kommer att finnas tillgänglig under förtidsröstningsperioden. Personal
ökningen kommer med stor sannoliHiet inte innebära några stora extra
kostnader, då två extraresurser finns tillgängliga som inte medför mer än 
en mindre kostnad för kommunen. 

För att följa lagen, ge ökade möjligheter till förtidsröstning samt även 
minska risken för köbildning föreslås röstningslokalen ha utökade öp
pettider gentemot tidigare val på så vis att röstningslokalen är öppen på 

staurang. 

( 

Måndag 09:00 - 19:00 
Tisdag -fredag 09:00 - 18:00 
Lunchstängt: 12:00 - 13:00 

Utdragsbestyrkande 
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söndagar samt fram till kl. 18:00 varje vardag. Det verkar inte heller fin
nas möjlighet längre enligt vallagen att hålla stängt på söndagar. Liksom 
vid valet 2014 föreslås röstningslokalen hållas öppen till 19:00 på mån
dagar. 

Beslutsexp: 
Lörvaltningen 

( 

( 

Utdragsbestyrkande 
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Lokaler och öppethållandetider., valdagen 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att följande vallokaler och öppethållandetider skall 
gälla på valdagen den 9 september 2018. 

Distrikt Lokal Qppethållandetid 
Grästorps Norra Vistegården, Kommunens Hus 08.00-20.00 
Grästorps Södra Samlingssalen, Kommunens Hus 08.00-20.00 
Grästorps Landsbygd Restaurangen, Kommunens Hus 08.00-20.00 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag 

Ärendebeskrivning 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. 
En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamå
let så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha an
knytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan an
knytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som 
kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap 20 § ValL). 

En vallokal skall vara öppen för röstning 
1. vid val ti l l Europaparlamentet: mellan Idockan 8.00 och 21.00, 
2. vid övriga val: mellan Idockan 8.00 och 20.00. 

Om väljarna i ett A^aldistrikt ändå har tillräckligt goda möjligheter att rösta, 
får kommunen bestämma att de öppettider som sägs i första stycket skall be
gränsas för en viss vallokal. En vallokal måste dock alltid vara öppen 
1. vid val till Europaparlamentet: minst mellan Idockan 9.00 och 13.00 samt 

mellan klockan 17.00 och 21.00, 
2. vid övriga val: minst mellan klockan 9.00 och 13.00 samt mellan Idockan 
17.00 och 20.00. 

Om kommunen avser att begränsa öppethållandet i en vallokal, skall kom
munen samråda med länsstyrelsen innan den beslutar i saken. Kommunen 
skall ange varför den gjort bedömningen att väljarna får tillräckligt goda 
möjligheter att rösta trots begränsningen (4 kap. 21 § ValL) 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsexp: 

Förvaltningen 
Hemsidan 
N L T 

( 

( 
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Valnämndens arbetsuppgifter på valdagen 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att Katharina Larsson, Torbjörn Walthersson och 
David Holst tjänstgör som värdar under valdagen. I uppgifterna ingår 
att hålla ordning kring entré och i korridorer, att hjälpa människor till 
rätt plats, att fungera som informatörer, ställa valsedlar på plats etc. 

Annette Quass och Angela Rigland tjänstgör som ordförande i valdi
strikt. 

Ärendets behandling på valnämndens sammanträde 

Ordförande yrkar valnämndens beslutar att Katharina Larsson, Tor
björn Walthersson och David Holst tjänstgör som värdar under valda
gen. I uppgifterna ingår att hålla ordning kring entré och i korridorer, att 
hjälpa människor till rätt plats, att fungera som informatörer, ställa val
sedlar på plats etc. Annette Quass och Angela Rigland tjänstgör som 
ordförande i valdistrikt. 

Ordförande ställer frågan om valnämnden kan besluta enligt förlaget 
och finner att valnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har möjlighet att redan A d d nämndens sammanträde 2018¬
02-05 besluta vilka arbetsuppgifter ledamöter ska genomföra på valda¬
gen. 

Vid sammanträdet diskuteras arbetsuppgifter och ordförande lägger 
fram ett förslag. 

Beslutsexp: 
Nämndens ledamöter 
Kanslichef 

Utdragsbestyrkande 
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Röstmottagares antal och arbetstider på valdagen 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa följande tider för röstmottagare under 
valdagen: 

07.30-14.00 14.00-slutet 19.30-slutet 
Grupp 1 Grupp 2 Grupp 1 

Valnämnden beslutar att uppdra åt kanslichef att upprätta ett arbets
schema åt röstmottagarna. 

Valnämnden beslutar att eftersom tre röstmottagare behöver vara på 
plats samtidigt Hävs att varje distrikt har sex röstmottagare, varav en 
ordförande och en ersättare för ordförande. 

Ärendets behandling på valnämndens sammanträde 

Ordförande yrkar valnämnden beslutar att grupp 1 arbetar 07.30-14.00 
samt 19.30-slutet. Grupp två arbetar 14.00-slutet samt att valnämnden 
beslutar att uppdra åt kanslichef att upprätta ett arbetsschema åt röst
mottagarna. 

Ordförande yrkar också att valnämnden beslutar att eftersom tre röst
mottagare behöver vara på plats samtidigt Hävs att varje distrikt har sex 
röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordförande. 

Ordförande ställer frågan om valnämnden kan besluta enligt förlaget 
och finner att valnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ärendebeskrivning 

För varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en 
ordförande och en ersättare för ordföranden (3 kap. 4 § Vallagen 
(ValL)) 

Röstmottagare förordnas av valnämnden. Som röstmottagare får endast 
den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget 
(3 kap. 5 § ValL). 

På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare 
som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Vid röst-

Utdragsbestyikande 
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mottagning i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närva
rande. En av dessa ska vara ordföranden eller ordförandens ersättare (3 
kap 6 § ValL). 

Valnämnden har att bedöma om det Hävs fler röstmottagare än vad 
som följer av lagen att det måste finnas. 

På valnämndens sammanträde 2018-02-05 diskuteras inte bara antalet 
röstmottagare, utan även arbetstider fastställs. Valnämnden är också 
ense om att det finns fördelar med att kanslichef fastställer arbets
schema. 

Beslutsexp: 
Kanslichef 
Ordföranden i valdistrikt 

Utdragsbestyrkande 
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Inlämning av valmateiial efter valdagen 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att ordföranden Katharina Larsson och vice ord
föranden Anette Quass ansvarar för inlämning av valmaterial till Läns
styrelsen måndagen den 10 september 2018. 

Beslutsexp: 
Ordförande 
Vice ordförande 
Kanslichef 

( ) 
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Onsdagsräkningen 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att vid onsdagsräkningen som sker den 12 septem
ber 2018, kl 08.30 i Lila rummet, Kommunens Hus, deltar Angela Rig
land, Anette Quass samt en person från kansliet. Dessa levererar även 
materialet till Länsstyrelsen. 

Ärendets behandling på valnämndens sammanträde 

Ordförande yrkar valnämnden beslutar att vid onsdagsräkningen som 
sker den 12 september 2018, kl 08.30 i Lila rummet, Kommunens Hus, 
deltar Angela Rigland, Anette Quass samt en person från kansliet. Dessa 
levererar även materialet till Länsstyrelsen. 

Ordförande ställer frågan om valnämnden kan besluta enligt förlaget 
och finner att valnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Ärendebeskrivning 

På onsdagen efter valdagen ska valnämnden sammanträda för att 
granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträ
det är offentligt. Resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt 
(12 kap. 1 § första stycket Vallagen). 

Valnämnden har möjlighet att redan i ett tidigt skede bestämma rutiner 
for onsdagsräkningen. 

Utdragsbestyrkande 



Grästorps kommun 
Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-02-05 

Sidan 21 av 22 

V n § 12 

Nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att nästa sammanträde med nämnden hålls 2018¬
08-13 kl. 08.00 samt att uppföljande sammanträde hålls 2018-09-24 kl. 
08.00. Plats meddelas i kallelsen. 

Beslutsexp: 
Ledamöter 
Kanslichef 

Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

• Hela valnämnden kommer att medverka vid 
utbildningen/workshopen som hålls i samlingssalen. 

• Det är viktigt att värdarna/informatörerna har ordentliga 
banderoller eller liknande på sig, så att röstande inte tror att det 
handlar om att någon försöker påverka dem. 

• Det vore bra om information om valet tas fram i samverkan med 
kommunens kommunikatörer, exempelvis filmer om hur man 
förtidsröstar. 

• Det behövs större skyltar över vallokaler på valdagen. Kan 
kommunikatörerna hjälpa till med detta? 

• En idé är att tejpa på golvet i olika färger för att väljare lättare ska 
hitta sin lokal. 

• Partier måste informeras ordentligt om att de inte får stå för nära 
entrén. Ett sådant beteende stör de röstande. 

• Milersättning kommer inte att utgå för röstmottagare. 

• Det kan vara bra att det är möjligt att ta en kölapp för att 
undvika köbildning vid förtidsröstningen. Kanslichef ser till att 
en sådan köps in för att kunna sättas upp vid behov. 

Beslutsexp: 
Kommunens kommunikatörer 
Kanslichef 
Valadministratör 

Utdragsbestyrkande 


