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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-03-12 2 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 1 

Utbildning/information avseende förändringar 

i vallagen 
 
Kommunjurist Christoffer Jensen informerar valnämnden om de förändringar 
i vallagen som gäller för årets val.  

Förändringarna innebär bland annat: 

- Proportionell fördelning av mandat 
- Förhandsanmälan av partier och symboler på valsedlar 
- Krav på samtycke till kandidatur  
- Förtidsröstning, röstmottagare och utbildning 
- Valnämndens preliminära rösträkning  

 
__________  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-03-12 3 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 2 

Vallokaler 9 september 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att följande lokaler ska användas som vallokaler: 

 
Distrikt Lokal 
Larv:  Larvs skola, gymnastiksal 

Levene:  Levene skola 

Kvänum:  Nästegårdsskolans aula 

Skarstad: Skarstad bygdegård 

Vedum: Laskegården 

Arentorp: Föreningshuset  

Vara västra: Västra skolan, matsal 

Vara östra: Alléskolans aula 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen (2005:837) ska varje kommun säkerställa att det finns lämpliga 
vallokaler som ger väljarna goda möjligheter att rösta med hänvisning till lokali-
sering, tillgänglighet och öppethållande. För varje valdistrikt ska finnas en val-
lokal och lokalen ska vara tydligt avgränsat så att väljare inte hindras eller störs 
under rösningen. Med anledning av detta föreslås valnämnden att besluta om 
åtta vallokaler till valet den 9 september 2018 (en lokal för varje distrikt).  

___________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-03-12 4 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 3 

Röstningslokaler för förtidsröstning 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att följande röstningslokaler ska användas vid 
förtidsröstningen fr.o.m. 180822 t.o.m. 180909: 

Område Lokal 

Jung  Bygdegården 

Kvänum Biblioteket 

Levene Biblioteket 

Tråvad Föreningshuset 

Vara   Biblioteket 

Vara   Kommunhuset 

Vedum Biblioteket 

2. Valnämnden ger kanslichef i uppdrag att ta fram ett tidschema för för-
tidsröstning utifrån nämndens beslut om röstningslokaler.  

____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen (2005:837) ska kommun anordna röstningslokaler för att ta 
emot förtidsröstning. Minst en röstningslokal i varje kommun ska vara öppen 
varje dag under förtidsröstningen. Förtidsröstningen pågår från den 22 augusti 
till och med den 9 september 2018. Ett förslag på röstningslokaler för förtids-
röstning har tagits fram vilket nämnden föreslås besluta om. Schema för re-
spektive röstningslokals öppettider utifrån förändrade krav i vallagen föreslås 
förvaltningen få i uppdrag att ta fram och återkomma med.  

____________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-03-12 5 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 4 

Riktlinjer för röstmottagare i vallokal 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att anta riktlinjer för röstmottagare i Vara kommun  
enligt bilaga.  

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vid tidigare års val har valnämnden antagit en riktlinje som innebar att det ska 
finnas tio röstmottagare i varje valdistrikt samt att den som är aktiv politiker 
inta kan utses till röstmottagare. Samma grundprincip föreslås gälla även vid 
årets val och i föreslagen riktlinje har även information om vad arbetet som 
röstmottagare innebär och hur förordnandet går till lagts in.  

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-03-12 6 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 5 

Ersättning till röstmottagare  

Valnämndens beslut  

Valnämnden beslutar att fastställa följande ersättning till röstmottagare: 

Röstmottagare Vallokal  

Röstmottagare 1,5 x ordinarie arvode till  
förtroendevalda = 300 kr/tim 

 
Utbildning 
Utbildning:  ordinarie förrättningsarvode 
                                                           100 kr/tim 
  

Tjänsteköp 
biblioteket/förtidsröstning 100 000 kronor 
   

____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har att besluta om ersättning till röstmottagare både för röstmot-
tagare i vallokal på valdagen samt röstmottagare för förtidsröstningen. Tidigare 
år har arvodet per timme räknats ut utifrån ordinarie arvode till förtroende-
valda x 1,5, varför samma princip föreslås nu. Därutöver har nämnden att be-
sluta om ytterligare ersättning ska utges till uppdraget som ordförande och vice 
ordförande.  

Tidigare år har valnämnden även köpt tjänster från biblioteket för att stötta i 
arbete med förtidsröstning. Förslaget är att dessa tjänster ska köpas in även 
detta år till en kostnad av 100 000 kronor.   

__________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-03-12 7 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 6 

Röstmottagare och obligatorisk utbildning  

Valnämndens beslut  

Valnämnden beslutar att ge kanslichef i uppdrag att: 

1. skicka ut ett brev till föregående års röstmottagare med förfrågan om 
fortsatt uppdrag i årets val. 

2. vid behov annonsera för nyrekrytering av röstmottagare vid vakanta 
platser. 

3. planera och genomföra obligatorisk utbildning för tilltänkta röstmotta-
gare. 

4. ta fram förslag på röstmottagare per valdistrikt utifrån antagna riktlinjer 
för röstmottagare samt genomförd utbildning.  

 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vallagen (2005:837) reglerar bestämmelser för förordnande av röstmottagare. 
Det är valnämnden som förordnar röstmottagare och som röstmottagare får 
endast de förordnas som har fått en sådan utbildning som behövs för uppdra-
get. Detta innebär att de av förvaltningen föreslagna röstmottagarna behöver 
delta i en obligatorisk utbildning innan valnämnden har möjlighet att fatta be-
slut om att förordna röstmottagarna. Förslaget är att förvaltningen tar kontakt 
med tidigare års röstmottagare med förfrågan om fortsatt uppdrag i år samt 
bjuda in de som tackar ja till en obligatorisk utbildning inför valnämndens näst-
kommande sammanträde.  

__________ 
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  Utdragsbestyrkande  

VN § 7 

Nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att nästa sammanträde ska hållas den 7 maj klockan 15.00 

__________ 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-03-12 9 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 8  

Övriga frågor  

Deltagande i utbildning Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen håller en informationsdag för valnämnder om de allmänna valen.  

När:  19 april 2018  

Tid:  9.00-16.00  

Anmälan: Anmälan görs till emelia.larsson@vara.se  

Valnämnden ges möjlighet att delta. 

Deltagande i utbildnings/dialogdag med V6 

Kommunerna inom V6 har, på initiativ av Skara kommun, bjudit in till en ge-
mensam dag för dialog med fokus på valadministrationsarbetet. Dagen riktar 
sig till valkanslier samt valnämndens presidium.  

Robert Österlund från Örebro kommun kommer att hålla i dagen.  

När:  23 mars 2018 

Tid: ca 9.00-15.00 

Valnämndens presidium ges möjlighet att delta.  

___________ 

mailto:emelia.larsson@vara.se

