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Beslutande Margaretha Persson (HEL) ordförande
Björn Olsson (C)
Arne Persson (HEL) ersättare för Birgitta Olsson (HEL)
Tina Brink (V)
Brita Andersson (S)
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Christer Danielsson (M)
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Mattias Lindgren (HEL) ej tjänstgörande ersättare
Bengt Nilsson (KD) ej tjänstgörande ersättare
Sven-Åke Byström (S) ej tjänstgörande ersättare

Justerare Arne Persson (HEL)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-02-27, kl 10.00

Underskrifter
Sekreterare                                         Paragrafer 1-9

Anna Bryntesson

Ordförande                                         
Margaretha Persson (HEL)

Justerare                                                                                       
Arne Persson (HEL)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift                                         
Anna Bryntesson
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§ 1

Information

Kommunchef Anders Andersson informerar om säkerhetsläget inför valet 
2018.

Kommunsekreteraren informerar om den kontinuitetshantering av 
valprocessen som tagits fram i samarbete med säkerhetssamordnaren inom 
räddningstjänsten.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 2

Meddelanden 

Följande meddelanden delges valnämnden.

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2017:1

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2017:2

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2017:3

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2017:4

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2017:5

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2017:6

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2017:7

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2017:8

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:1

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:2

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av ovanstående meddelanden.

______ 
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§ 3 Dnr VN 2018-2

Diskussion om arvode för röstmottagare och 
lokalansvariga

Sammanfattning 
Valnämnden diskuterar arvodet till röstmottagare. Valsamordnaren 
presenterar två alternativ, timarvode eller fast arvode för röstmottagare.

Valnämndens beslut
Valsamordnaren får i uppdrag att till mars månads sammanträde skriva fram 
ett förslag om fast arvode för röstmottagare på valdagen samt timarvode för 
röstmottagare i förtidsröstningen.

____ 

Beslutet expedieras till

Valsamordnaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 4 Dnr VN 2018-3

Ersättning till kommunens bibliotek för röstmottagning

Sammanfattning
Som hyra och kompensation för extra arbetsuppgifter för bibliotekets 
personal har det tidigare tagit beslut om en ersättning per mottagen 
förtidsröst.

Valnämndens beslut
Ersättning utgår till biblioteken som röstmottagningsställe med 20 kr per 
mottagen förtidsröst.

____  

Beslutet expedieras till  

Bibliotekssamordnaren 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 5 Dnr VN 2018-4

Kommunikationsplan valet 2018

Sammanfattning
Valsamordnaren har tillsammans med informationschefen tagit fram ett 
utkast till kommunikationsplan för valet 2018. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av utkastet till kommunikationsplan för valet 
2018.

Kommunikationsplanen presenteras vid varje sammanträde för valnämnden 
innan valdagen.

____ 

Beslutet expedieras till 

Informatiosnchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

8(11)
Sammanträdesdatum

2018-02-22

§ 6 Dnr VN 2018-5

Röstmottagare – kriterier och fördelning till 
valdistrikten

Sammanfattning 
Vallagen anger att röstmottagare förordnas av valnämnden samt att 
röstmottagare endast får förordnas om de fått utbildning för uppdraget. 
Vallagskommitténs uttalande i SOU 2013:24 att personer som kandiderar på 
lista inte bör fungera som röstmottagare har startat diskussioner och lett till 
beslut i flera kommuner. Det finns inget laghinder att röstmottagare finns 
som kandidater, varje kommun beslutar om kriterier för röstmottagare.  
Kommunledningsstaben gör bedömningen att principen som 
vallagskommittén uttrycker skapar bättre förutsättningar för att väljarna ska 
ha förtroende för valförfarandet. Kommunledningsstaben har arbetat fram 
ett förslag till kriterier för röstmottagare utifrån gällande lagstiftning samt 
vallagskommitténs uttalande samt hur röstmottagarna ska fördelas till 
valdistrikten.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-02-09

Valnämndens beslut
Valdistrikten ska ha en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön 
och etnicitet. Valsamordnaren får i uppdrag att rekrytera och fördela 
röstmottagare till valdistrikten efter samråd med valnämndens ordförande. 
Uppdraget innebär att få en bra blandning av erfarna och nya röstmottagare 
men även att familjemedlemmar inte bör sitta i samma valdistrikt. 

Följande kriterier ska uppfyllas för att få vara röstmottagare

1. Röstmottagare ska ha fyllt 18 år 

2. Röstmottagare ska ha genomgått obligatorisk utbildning. 

3. Personer som står på någon lista eller kandiderar för uppdrag för 
något parti, kan inte vara röstmottagare under varken förtidsröstning 
eller på valdagen.

____  

Beslutet expedieras till

Valsamordnaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 7 Dnr VN 2018-6

Fullmakt för utkvittering av poströster och valmaterial

Valnämndens beslut 
Kommunsekreterare Anna Bryntesson, informationschef Margareta 
Bergman och assistent Kristina Olsson har var för sig rätt att kvittera ut 
försändelser i samband med 2018 års val.

____ 

Beslutet expedieras till

Kommunsekreteraren
Informationschefen
Assistent Kristina Olsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 8 Dnr VN 2018-7

Kaffeförsäljning vid vallokal

Sammanfattning 
Diskussioner förs om det är möjligt att låta opolitiska föreningar sälja kaffe i 
anslutning till vallokalerna. Detta för att skapa ökad trivsel på valdagen och 
samtidigt ge föreningslivet möjligheten att öka sina intäkter.

Valnämndens beslut 
Valnämnden ställer sig positiva till kaffeförsäljning i anslutning till 
vallokalerna på valdagen, under förutsättning att detta är tillåtet.

____  

Beslutet expedieras till 

Valsamordnaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr VN 2018-7

Fastställande av förtidsröstningslokaler samt 
vallokaler på valdagen och dess öppethållande

Sammanfattning
Varje kommun ansvarar enligt vallagen för att se till att det finns lämpliga 
lokaler som kan användas som vallokaler på valdagen samt lokaler som kan 
användas vid förtidsröstningen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-02-12

Valnämndens beslut 
Förtidsröstningslokaler:

Charlottenbergs bibliotek
Åmotfors bibliotek
Koppoms bibliotek
Bruksgården, Skillingsfors (på valdagen) 

Öppettider fastställs vid valnämndens kommande sammanträde.

Följande vallokaler används vid valet 2018 med öppettiden 8.00-20.00.

Charlottenbergs omland – Gunnarsbyskolan
Charlottenbergs tätort – Folkets Hus Charlottenberg, Baren
Åmotfors – Åmotfors Folkets Hus
Koppom – Järnskogs allaktivitetshus
Köla-Skillingmark – Köla församlingshem

____ 

Beslutet expedieras till  

Valsamordnaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


	§ 1
	Information
	§ 2
	Meddelanden
	Valnämndens beslut

	§ 3 Dnr VN 2018-2
	Diskussion om arvode för röstmottagare och lokalansvariga
	Sammanfattning
	Valnämndens beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 4 Dnr VN 2018-3
	Ersättning till kommunens bibliotek för röstmottagning
	Sammanfattning
	Valnämndens beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 5 Dnr VN 2018-4
	Kommunikationsplan valet 2018
	Sammanfattning
	Valnämndens beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 6 Dnr VN 2018-5
	Röstmottagare – kriterier och fördelning till valdistrikten
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Valnämndens beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 7 Dnr VN 2018-6
	Fullmakt för utkvittering av poströster och valmaterial
	Valnämndens beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 8 Dnr VN 2018-7
	Kaffeförsäljning vid vallokal
	Sammanfattning
	Valnämndens beslut
	Beslutet expedieras till


	§ 9 Dnr VN 2018-7
	Fastställande av förtidsröstningslokaler samt vallokaler på valdagen och dess öppethållande
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Valnämndens beslut
	Beslutet expedieras till



