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§ 42 Dnr VN 2018-29

Utvärdering av allmänna valet 2018

Sammanfattning
En rapport har upprättats som beskriver och analyserar kommuns arbete i 
samband med allmänna valen 2018. Utvärderingen dokumenterar nyttiga 
erfarenheter och lärdomar inför kommande val. Nämnden diskuterar 
erfarenheter från valet som skrivs in i utvärderingsrapporten.

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av utvärderingsrapporten. Rapporten färdigställs 
och lämnas till valnämndens ledamöter och ersättare vid nämndens möte 
den 7 februari 2019.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 43

Meddelanden

Följande meddelanden delges valnämnden:

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:12

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:13

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:14

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:15

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:16

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:19

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:20 

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av ovanstående meddelanden.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 44

Tidsplan Europaparlamentsvalet 2019

Sammanfattning
Valsamordnaren har tillsammans med informationschefen tagit fram ett 
utkast till tidsplan för Europaparlamentsvalet 2019.

Nästa sammanträde för valnämnden är 7 februari kl 15.00. Utbildningar för 
röstmottagare äger rum 5 mars och 21 mars kl 18.00. Förtidsröstningen 
startar 8 maj.

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av utkastet till tidsplan för Europaparlamentsvalet 
2019. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 45 Dnr VN 2018-28

Kommunikationsplan Europaparlamentsvalet 2019

Sammanfattning
Valsamordnaren har tillsammans med informationschefen tagit fram en 
kommunikationsplan för Europaparlamentsvalet 2019.

Målsättningen är att sprida information om valet inom Eda kommun. 
Budskapet är:

Varför är det viktigt att rösta?
Hur röstar man?
Vart röstar man?
När röstar man?
Vilka har rösträtt?
Vad händer efter att jag har röstat?

Kommunikationsplanen med dess aktivitetsplan är ett stöd för att vara säker 
på att rätt personer får rätt information på rätt sätt i rätt tid.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av kommunikationsplan Europaparlamentsvalet 2019 

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av kommunikationsplan för 
Europaparlamentsvalet 2019. Kommunikationsplanen presenteras vid varje 
sammanträde för valnämnden innan valdagen.

____

Beslutet expedieras till

Informationschef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

7(11)
Sammanträdesdatum

2018-12-11

§ 46 Dnr VN 2018-24

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 på 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 2018-11-29 

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 

Valsamordnare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 47 Dnr VN 2018-25 

Utbildning röstmottagare 

Sammanfattning
Enligt vallagen och kommuns principer för röstmottagare måste alla 
röstmottagare genomgå en obligatorisk utbildning. Utbildningen grundar sig 
på material från valmyndigheten.

Beslutsunderlag 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-30

Valnämndens beslut
Den obligatoriska utbildningen för röstmottagare äger rum i Charlottenbergs 
Folkets Hus:

5 mars 2019 kl 18.00
21 mars 2019 kl 18.00

____

Beslutet expedieras till

Samtliga röstmottagare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 48 Dnr VN 2018-26

Fullmakt för utkvittering av valmaterial 

Valnämndens beslut
Kommunsekreterare Anna Bryntesson, informationschef Margareta 
Bergman och assistent Anne Fager Lind har var för sig rätt att kvittera ut 
försändelser i samband med 2019 års val till Europaparlamentet.

____

Beslutet expedieras till

Kommunsekreterare
Informationschef
Anne Fager Lind

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 49 Dnr VN 2018-27

Arvode för röstmottagare och lokalansvariga

Sammanfattning 
Inför Europaparlamentsvalet 2019 har arvoden för röstmottagare och 
lokalansvariga setts över. Kommunledningsstaben föreslår timarvode för 
röstmottagare vid förtidsröstningen samt fasta arvoden till röstmottagare 
som tjänstgör på valdagen. Arvode utgår även till röstmottagare vid de 
obligatoriska utbildningstillfällena, samt till lokalansvariga på valdagen. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-11-30  

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar om fasta arvoden (ingen milersättning tillkommer) för 
röstmottagare som tjänstgör på valdagen:

3 000 kr till ordförande

2 500 kr till vice ordförande

2 000 kr till röstmottagare

Tid utöver 12 timmars tjänstgöring på valdagen arvoderas enligt följande:

170 kr/tim till röstmottagare och 190 kr/tim till ordförande.

För röstmottagare som tjänstgör vid förtidsröstningen gäller följande 
arvode:

170 kr/tim till röstmottagare

190 kr/tim till ordförande

Övriga arvoden:

500 kr till lokalansvariga på valdagen.

300 kr utbetalas för varje utbildningstillfälle till röstmottagare.

Ovanstående arvoden är 2018 års nivå, uppräkning av arvodet sker med 
samma procentuella uppräkning vid samma tillfällen som gäller för 
revidering av de kommunanställdas löneavtal. Med detta avses den 
genomsnittliga löneökningen som gäller för SKAF:s TCO:s och SACO:s 
kollektivavtalsområde.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till 

Samtliga röstmottagare
Personalavdelningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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