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VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 2 

 

  Utdragsbestyrkande  

MBN §  1 

Ändring i ärendelistan 

Valnämndens beslut 

Ärendelistan ändras enligt följande: 

 Ärende 15 utgår. 

 Förslag kring valsedelräknare lyfts från att vara del av informations-
ärende till beslutsärende  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 3 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN §  2    

Utbildning/information kring vallagens be-

stämmelser och valnämndens ansvar 
 
Valsamordnare Carl-Magnus Träff informerar nämnden om vallagens bestäm-
melser och nämndens ansvar som lokal valmyndighet. 
 
__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 4 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 3 

Vallokaler 26 maj 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. följande lokaler ska användas som vallokaler: 

Distrikt Lokal 
Larv:  Larvs skola, matsalen 

Levene:  Levene skola 

Kvänum:  Nästegårdshallen 

Skarstad: Skarstad bygdegård 

Vedum: Laskegården 

Arentorp: Föreningshuset  

Vara västra: Västra skolan, matsal 

Vara östra: Alléskolans matsal 

____________ 

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 europaparlamentsvalet den 26 maj 2019 (en lokal för varje di-
strikt).  

Enligt vallagen ska vallokaler ha god handikappanpassning. De föreslagna loka-
lerna har inventerats och bedöms uppfylla kraven. Två förändringar föreslås 
jämfört med valet 2018. För Larvs valdistrikt är förslaget att lokalen flyttas från 
skolans gymnastiksal till matsalen. Detta då trösklarna är bättre anpassade för 
rullstolsburna, och ingången ligger närmare parkeringsplatser. För Kvänums 
del är förslaget att lokalen flyttas från Nästegårdsskolans matsal till Nästegårds-
hallen, då matsalen är under ombyggnad. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 5 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 4 

Förtidsröstning 8-26 maj 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. att följande röstningslokaler ska användas vid förtidsröstningen fr.o.m. 
190508 t.o.m. 190526: 

Område Lokal 

Jung  Bygdegården 

Kvänum Biblioteket 

Levene Biblioteket 

Tråvad Föreningshuset 

Vara   Biblioteket 

Vara   Kommunhuset 

Vedum Biblioteket 

2. Valnämnden ger valsamordnaren i uppdrag att ta fram ett tidschema 
för förtidsröstning utifrån nämndens beslut om röstningslokaler.  

____________ 

Ärendet 

Enligt vallagen (2005:837) ska kommunen anordna röstningslokaler för att ta 
emot förtidsröstning. Minst en röstningslokal i varje kommun ska vara öppen 
varje dag under förtidsröstningen. Förtidsröstningen pågår från den 8 maj till 
och med den 26 maj 2019. Ett förslag på röstningslokaler för förtidsröstning 
har tagits fram vilket nämnden föreslås besluta om. Schema för respektive röst-
ningslokals öppettider föreslås förvaltningen få i uppdrag att ta fram och åter-
komma med.  

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 6 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 5 

Röstmottagare och obligatorisk utbildning  

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att ge valsamordnare i uppdrag att: 

1. ta kontakt med föregående års röstmottagare med förfrågan om fort-
satt 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.  

____________ 

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.  

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 7 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 6 

Datum för röstmottagarutbildning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. utbildning för röstmottagare ska hållas kvällstid i konserthusets Lilla sal 
på följande datum: 

a. Tisdagen den 7/5 
b. Måndagen den 13/5 
c. Onsdagen den 15/5 

2. ge valsamordnaren i uppdrag att vid behov anordna uppsamlingsutbild-
ningar. 

____________ 

Ärendet 

Inför valet 2018 hölls utbildningar för röstmottagarna i konserthusets Lilla sal, 
och förslaget är att samma upplägg ska gälla även för EP-valet. De föreslagna 
datumen ligger nära inpå EP-valet, för att undvika behov av repetitionsutbild-
ningar. Datumen har valts efter diskussion med konserthuset kring lediga tider, 
och salen är preliminärbokad klockan 17-21. 

Inför valet 2018 uppstod behov av ett par uppsamlingsutbildningar för de röst-
mottagare som inte kunde delta vid de ordinarie tillfällena. Dessa hölls på 
biblioteket och kommunhuset. Förslaget är att valsamordnaren vid behov ges 
samma uppdrag att anordna uppsamlingsutbildningar även vid detta val. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 8 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 7 

Ersättning röstmottagare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. 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 

 

2. att hemställa till biblioteken att återkomma med förslag på beman-
ningsschema och kostnadsberäkning för bemanning under förtidsröst-
ningen. 

____________ 

Ärendet 

Valnämnden har att besluta om ersättning till röstmottagare både för röstmot-
tagare i vallokal på valdagen samt röstmottagare för förtidsröstningen. Tidigare 
val 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. För valet 2018 köptes tjänsten in för 100 000 kro-
nor.  

__________ 

Valnämndens behandling 

Valnämnden diskuterar ärendet kring tjänsteköp för biblioteken och är överens 
om att hemställa till biblioteken att återkomma med förslag på bemannings-
schema och kostnadsberäkning för bemanning under förtidsröstningen. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 9 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 8 

Minimikrav på utbildning till röstmottagare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. den lägsta nivån på utbildning för att förordnas som röstmottagare ska 
vara genomgången webutbildning på val.se  

____________ 

Ärendet 

Valmyndigheten uppmanar kommunernas valnämnder att fastställa minimikrav 
på utbildning för röstmottagare, för att ha färdiga rutiner i händelse av att 
många röstmottagare måste utbildas på kort tid, exempelvis vid större sjuk-
domsutbrott i kommunen där flertalet av de ordinarie röstmottagarna insjuk-
nar. Valmyndighetens webutbildning på val.se har samma grundläggande in-
formation som den utbildning som hållits för kommunens röstmottagare, och 
erbjuder möjligheten att skriva ut intyg på genomgången utbildning. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 10 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 9 

Riktlinjer för röstmottagare i Vara kommun 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. Anta de föreslagna riktlinjerna för röstmottagare i Vara kommun 

____________ 

Ärendet 

De föreslagna riktlinjerna följer vallagens bestämmelser kring röstmottagarnas 
uppdrag. Bortsett från ett förbud om en övre åldersgräns, och krav på utbild-
ning för uppdraget, står det valnämnden fritt att besluta om villkor för förord-
ning av röstmottagare. Valmyndigheten rekommenderar dock en åldersgräns 
på 18 år, och att röstmottagare inte ska inneha politiska uppdrag eller kandi-
dera för ett parti är ett vanligt förekommande krav. 

Två förändringar föreslås jämfört med riktlinjerna för tidigare val. Istället för 
att tio röstmottagare utses för alla distrikt föreslås 8-10 röstmottagare kunna 
utses för de fyra mindre distrikten, och 10-12 för de större distrikten. De större 
distrikten har närmare 2000 röstberättigade, medan de mindre distrikten har 
strax över 1000. Detta har lett till en ojämn arbetsbelastning mellan distrikten. 
Valsamordnaren föreslås ta fram förslag på bemanningsschema som ordföran-
dena kan utgå ifrån, något som har efterfrågats av ordförandena. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 11 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 10 

Bemanningsschema och möblering av vallo-

kaler 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. ge valsamordnaren i uppdrag att ta fram förslag på bemanningsschema 
för vallokaler 

2. de slutgiltiga bemanningsscheman, som sätts av ordförandena för varje 
valdistrikt, ska ha minst fyra röstmottagare per arbetspass 

3. ge valsamordnaren i uppdrag att ta fram förslag på möblering av vallo-
kaler 

____________ 

Ärendet 

I utvärderingsmötet med valdistriktens ordförande efter valen 2018 framkom 
ett behov av centrala förslag på bemanningsschema och möblering av valloka-
ler. Detta behov förstärks ytterligare av de nya bestämmelserna i vallagen kring 
avskärmning vid valsedlarna. 

Det framkom av utvärderingsenkäterna att vissa vallokaler hade haft arbetspass 
med enbart tre röstmottagare schemalagda. Ett sådant upplägg medför vissa 
risker då tre röstmottagare är det minimiantal som anges i vallagen, vilket inne-
bär att vallokalen skulle behöva stänga tillfälligt om någon röstmottagare behö-
ver avbryta sitt arbete. Då kommunen har ett relativt stort antal röstmottagare 
utsedda per vallokal får en schemaläggning med minst fyra röstmottagare per 
arbetspass anses rimlig. 

__________ 

 

 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 12 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 11 

Organisation av valnämndens kansli under 

valdagen m.m. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa följande organisation för valet: 

1. för hantering av förtidsröster, framtagning av dubblettröstkort, telefon-
passning, statistik m.m. bemannas med kansliets personal  
 

2. för frågor från valdistrikten m.fl. under valdagen bemannas med ordfö-
randen, vice ordföranden och sekreteraren  
 

3. förtidsröster transporteras till valdistrikten av valnämndens ledamöter, 
och vid behov även kansliets personal, i grupper om två. 
 

4. valnämndens ledamöter svarar tillsammans med kansliets personal för 
mottagning av materialet från distrikten på kvällen.  
 

5. redovisning av material till länsstyrelsen görs av ordföranden och sekre-
teraren.  

 
6. valkassar och övrigt valmaterial transporteras från vallokal till valnämn-

dens mottagning på kvällen av vallokalens ordförande samt den röst-
mottagare som tillsammans med ordföranden har skrivit under proto-
koll och omslag 

____________ 

Ärendet 

Organisationen inför valet föreslås vara i princip densamma som för valet 
2014. Valmyndigheten uppmanar kommunernas valnämnder att fatta beslut 
kring vilka som ska transportera valkassar och övrigt valmaterial från vallokalen 
till valnämndens mottagning på kvällen. Det underlättar om det förutom ord-
föranden är den röstmottagare som ordföranden utsett att, tillsammans med 
ordföranden, signera protokoll och omslag. Detta då komplimenterande signe-
ringar kan behöva göras, och det måste vara samma röstmottagare som signe-
rar alla omslag. 

Vid tidigare val har nämndens ordförande och vice ordförande transporterat 
förtidsrösterna till valdistriktens. Då förtidsröstningen har ökat kraftigt under 
senare år, är förslaget att fler ledamöter och kanslipersonal tar hand om trans-
porten. Fler transportören underlättar även arbetet med att ta fram ett kom-
munövergripande schemaförslag, då förtidsrösterna därmed kan antas komma 
fram ungefär samtidigt till alla vallokaler. 

__________ 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 13 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 12 

Delegation – kvittens av röstförsändelser 

från PostNord 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. ge kanslipersonal Anela Lennartsson, Emelia Larsson, Per Kärn-
blad, Lindali Bergenzaun, Carl-Magnus Träff samt Linda Samuels-
son Winbo delegation att kvittera ut försändelser med röster från 
PostNord. 

____________ 

Ärendet 

PostNord har inför tidigare val begärt ett sammanträdesprotokoll där det fram-
går vem eller vilka som är utsedda att kvittera ut försändelser med röster från 
PostNord. Då kommunens kansli sköter merparten av det praktiska valadmi-
nistrativa arbetet föreslås att de får ansvaret att kvittera ut dessa försändelser. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 14 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 13 

Riktlinjer för ordning bland valsedlar 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. anta de föreslagna riktlinjerna för ordning bland valsedlar i röst- och 
vallokaler. 

 ____________ 

Ärendet 

Valnämnden är skyldig att se till alla valsedlar, både de som måste finnas enligt 
lag och de partierna själva inkommer med, ska presenteras på samma sätt. Den 
föreslagna ordningen ger en likartad presentation av alla partiers valsedlar. Det 
finns samtidigt utrymme att fylla på med övriga partiers valsedlar. 

Då valsedlarna, även efter påfyllnad av valsedlar för ett rimligt antal övriga par-
tier, ryms i ett valsedelställ, möjliggör det fler ”stationer” med valsedelställ. 
Detta är en fördel då det nya kravet på avskärmade valsedelställ annars lätt kan 
leda till flaskhalsar i röstmottagningen. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 15 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 14 

Onsdagsräkning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. onsdagsräkning genomförs den 29 maj kl. 09.00 på kommunhuset, rum 
Vestby. 

 ____________ 

Ärendet 

Enligt vallagen ska valnämndens preliminära rösträkning hållas på onsdagen ef-
ter valet. Valmyndigheten rekommenderar att räkningen påbörjas så snart Post-
Nord har levererat eventuella förtidsröster på onsdag morgon. PostNord har 
meddelat att förtidsrösterna kommer att levereras senast 09:00. 

Rösträkningen ska vara öppen för allmänheten. Konferensrum Vestby är en-
kelt för kommunhusets besökare att hitta till, då det ligger precis innanför en-
trén. 

__________ 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 16 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN §  15 

Nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att hålla nästa sammanträde måndagen den 11/3 2019 
klockan 15:00. 

________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 17 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN §  16    
    

Valsedelräknare 
 

Valnämnden beslutar att: 

1. uppdra till valsamordnaren att köpa in valsedelräknare utifrån inkomna 
offerter. 

____________ 

Ärendet 

Valsamordnaren informerar om arbetet med att begära in offerter från leveran-
törer av valsedelräknare. Detta då det har framkommit ett behov av att under-
lätta arbetet med rösträkning i vallokalerna. Offerterna rör åtta valsedelräknare, 
en per vallokal. 

____________ 

Valnämndens behandling 

Valnämnden diskuterar ärendet och är eniga om att uppdra till valsamordnaren 
att köpa in valsedelräknare utifrån inkomna offerter. 

__________ 

  



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2019-02-11 18 

 

  Utdragsbestyrkande  

VN § 17    
    

Information från kansliet 
Valsamordnare Carl-Magnus Träff informerar om:  

1. den förtidsröstning som kommunen kommer att behöva erbjuda för 
omvalet i Falun,  

2. att valkansliet erbjuder distribution av namnvalsedlar till röst- och val-
lokaler för alla partier som begär det och skickar valsedlarna till kom-
munhuset, 

3. planerna för rekrytering av röstmottagare. 


