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Utses att justera Anette Hallberg (S) 

Justeringens tid 
och plats 2019-03-06, kl. 15.45 

Justerade 
paragrafer §§ 9 - 17 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Pernilla Ekelund (L)  

Justerare  
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Dnr 9-2019 

§ 10 Budget för EU-val 2019 

Valnämnden för förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. 2019 års ram för verksamheten EU-val tillförs 75 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 

Ramen för verksamheten EU-val är 300 tkr för 2019. Därutöver beräknas 
verksamheten uppbära ca 300 tkr i statsbidrag för genomförande av 
förtidsröstning.  

Under 2018 genomfördes val till riksdag, kommun och landsting. Budgetramen 
för det året motsvarade de budgetramar som gäller även i år. Valnämnden 
överskred dock dessa budgetramar kraftigt både avseende kostnaderna för 
förtidsröstningen och avseende kostnaderna för valdagen.  

För att begränsa kostnaderna har valnämnden inför EU-valet 2019 beslutat om 
en lägre ersättning till röstmottagare samt antagit ett normschema som varje 
ordförande är skyldig att förhålla sig till när de bemannar vallokalerna inför 
valdagen. Slutligen har förvaltningen en preliminär planering för öppettider i 
röstningslokaler under förtidsröstningen som innebär stora besparingar, jämfört 
med valet 2018.  

Kostnaderna för förtidsröstningen beräknas uppgå till ca 250 tkr. I detta belopp 
har kostnader för inköp av hantering av poströster från Postnord och kostnader 
för frakt av förtidsröster från röstningslokalerna till kommunhuset dock inte 
medräknats. Således prognostiseras utfallet för förtidsröstningen motsvara 
budgeten.  

Kostnaderna för valdagen, inkl. utbildningen av röstmottagarna, beräknas 
uppgå till ca 365 tkr. De ovan beskrivna kostnadsbesparande åtgärderna 
beräknas ge en god effekt men kostnaderna för arbetskraften på valdagen är 
trots detta hög. Det anses dock inte vara möjligt att begränsa bemanningen och 
valnämndens kostnader ytterligare utan att riskera att tumma på 
rättssäkerheten. Av det skälet föreslås kommunfullmäktige utöka 
verksamhetens ram för 2019 med 75 tkr. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-02-27  
Kostnadsberäkning förtidsröstning 
Kostnadsberäkning valdag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): 2019 års ram för verksamheten EU-val tillförs 75 tkr.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar detta. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MNVR, MAN) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
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Dnr 3-2019 

§ 11 Val av ordförande och vice ordförande i vallokal, 
2019 (Kågeröd-Stenestad) 

Valnämndens beslut  
 

1. Valnämndens beslut 2019-02-06, § 3 ändras på så vis att Elin Litzen 
förordnas till ordförande för vallokalen i distriktet Kågeröd-Stenestad.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden fattade 2019-02-06, § 3 beslut om ordförande och vice ordförande 
i vallokaler inför EU-valet 2019. I beslutet lämnades platsen som vice 
ordförande i distriktet Kågeröd-Stenestad vaknat. Sedan valnämndens 
sammanträde har tyvärr ordföranden för distriktet behövt tacka nej till 
uppdraget. Därför innehåller förvaltningens förslag till valnämnden både 
ordförande och vice ordförande till distriktet Kågeröd-Stenestad.  

Som tidigare föreslås ordförande i varje distrikt vara en tjänsteman, detta för att 
bland annat underlätta hanteringen av nycklar och larm i våra egna lokaler och 
den löpande kontakten fram till valet.  

Vice ordförande i respektive vallokal föreslås vara en erfaren röstmottagare, 
som inte innehar en anställning av kommunen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Valnämndens beslut 2019-02-06, § 3 ändras på så vis att 
Elin Litzen förordnas till ordförande för vallokalen i distriktet Kågeröd-Stenestad. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 8-2019 

§ 12 Röstningslokaler, EU-valet 2019 

Valnämndens beslut 
 

1. Följande lokaler ska under valet 2019 användas som röstningslokaler: 

 Svalöv: Fullmäktigesalen, kommunhuset 

 Svalöv: Fridhems folkhögskola 

 Svalöv: Receptionen, kommunhuset 

 Teckomatorp: Teckomatorps församlingshem 

 Kågeröd: Kågeröds församlingshem 

 Billeberga: Billeberga församlingshem 

 Tågarp: Tågarps församlingshem 

 Röstånga: Turistbyrån 

 Stenestad: Biblioteksföreningens loka 

2. Samtliga beslutade vallokaler för valet 2019 ska erbjuda förtidsröstning 
på valdagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Av vallagen 4 kap 22 § framgår att varje kommun ska se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om 
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att 
rösta. 

En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för 
ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte 
ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan 
anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan 
påverka väljaren i samband med röstningen.  

Vid RKL-valet 2018 användes biblioteken i Billeberga och Kågeröd som 
röstningslokaler men framkomligheten upplevdes där vara begränsad. För att 
möta lagens krav på tillgänglighet föreslås att församlingshemmen i respektive 
ort istället används som röstningslokaler. 

Beslutsunderlag 

Försslagsskrivelse, daterad 2019-02-27 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): 1. Följande lokaler ska under valet 2019 användas som 
röstningslokaler: 

Svalöv: Fullmäktigesalen, kommunhuset 

Svalöv: Fridhems folkhögskola 

Svalöv: Receptionen, kommunhuset 

Teckomatorp: Teckomatorps församlingshem 

Kågeröd: Kågeröds församlingshem 

Billeberga: Billeberga församlingshem 

Tågarp: Tågarps församlingshem 

Röstånga: Turistbyrån 

Stenestad: Biblioteksföreningens lokal 

2. Samtliga beslutade vallokaler för valet 2019 ska erbjuda förtidsröstning 
på valdagen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 13 Röstningslokaler, Omval Falun 2019 

Valnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till 
kommunfullmäktige i Falun. Enligt vallagen ska valdagen vara inom tre 
månader efter beslutet om omval. Den 7 april 2019 ska vara valdag för omval i 
Falu kommun.  

Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det 
numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23 § vallagen. Vid ett omval är perioden för 
förtidsröstning förkortad till tio dagar före valdagen och det ska i varje kommun 
finnas minst en lokal för förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att 
rösta”. Exakta dagar och öppettider är därmed upp till varje kommun att 
bestämma utifrån väljarnas hänsyn.  

Då beslut gällande röstmottagningslokalen och dess öppettider behövde 
rapporteras redan den fjärde mars, fattades ett brådskande ordförande beslut.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut av ordförande, 2019-03-04 
4 kap. 23 § Vallag (2005:837)  
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:4  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 7-2019 

§ 14 Handböcker med lokala instruktioner för 
röstmottagare 

Valnämndens beslut 
 

1. Handbok för ambulerande röstmottagare – Lokala instruktioner för 
ambulerande röstmottagare, daterad 2019-02-26 antas.  

2. Handbok för förtidsröstning – Lokala instruktioner för röstmottagare i 
röstningslokal, daterad 2019-02-26 antas.  

3. Handbok för valdagen – Lokala instruktioner för röstmottagare i vallokal, 
daterad 2019-02-26 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför EU-valet 2019 har förvaltningen sammanställt kommunens lokala 
instruktioner och valmyndighetens anvisningar om röstmottagning i tre 
handböcker för röstmottagare. Syftet med handböckerna är att det ska ersätta 
de tidigare lokala instruktionerna samt på ett sammanhållet och pedagogiskt 
sätt ge röstmottagarna stöd i sitt arbete. Eftersom handböckerna går igenom 
samtliga delar som behandlas i valmyndighetens handbok är tanken att dessa 
handböcker ska vara den enda dokumentationen av rutiner som röstmottagarna 
behöver. 

Handböckerna kommer att kompletteras med ett lokalt framtaget och 
sammanställt utbildningsmaterial som kommer att presenteras för 
röstmottagarna under kommunens obligatoriska utbildningstillfällen. 

Beslutsunderlag 

Handbok för ambulerande röstmottagare – Lokala instruktioner för ambulerande 
röstmottagare, daterad 2019-02-26 
Handbok för förtidsröstning – Lokala instruktioner för röstmottagare i 
röstningslokal, daterad 2019-02-26  
Handbok för valdagen – Lokala instruktioner för röstmottagare i vallokal, 
daterad 2019-02-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): 1) Handbok för ambulerande röstmottagare – Lokala 
instruktioner för ambulerande röstmottagare, daterad 2019-02-26 antas. 2) 
Handbok för förtidsröstning – Lokala instruktioner för röstmottagare i 
röstningslokal, daterad 2019-02-26 antas. 3) Handbok för valdagen – Lokala 
instruktioner för röstmottagare i vallokal, daterad 2019-02-26 antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämndens beslutar enligt 
dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 10-2019 

§ 15 Direktupphandling valfolder  

Valnämndens beslut    
 

1. Upphandlingskriterierna för direktupphandlingen avseende valfoldern 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Valadministrationen har gått ut med en förfrågan via e-post till 7 st olika 
reklambyråar i Skåne om att trycka en folder om information om valet till 
Europaparlamentet i maj 2019. Valnämnden får härmed möjlighet att framföra 
synpunkter på om kriterier för upphandling har varit tillräckliga. 

Kriterierna för direktupphandlingen har varit kostnad och utförande. Vid 
förfrågan har förvaltningen även ställt krav på betalnings- och leveransvillkor, 
fraktkostnader, fakturerings-/expedieringsavgifter samt innehav av F-skatt och 
att leverantörerna betalar skatter och sociala avgifter.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Upphandlingskriterierna för direktupphandlingen avseende 
valfoldern godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 16 Information  

Valnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Öppettider för förtidsröstningslokaler under EU-valet (Dnr 2-2019). 

b) Öppettider för förtidsröstningslokal under omvalet till 
kommunfullmäktige i Falu kommun.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr - 

§ 17 Redovisning av delegationsbeslut  

Valnämndens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

En redovisning av fattade delegationsbeslut delades ut vid sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut, daterad 2019-03-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


