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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

Plats och tid

Svedala kommunhus, mötessal Sjödiken, torsdag 2018-11-29 kl 18:00-19:30

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Göran Malmberg

Justeringens plats och datum

Svedala kommunhus, 2018-12-06

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristina Larsen

Ordförande
Ulf Lennerling
Justerare
Göran Malmberg

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-29

Anslaget sätts upp

2018-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommunhus

Anslaget till och med

2019-01-04

Underskrift
Therése Winqvist
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 29-38
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

Närvarolista

Beslutande
Ledamöter
Ulf Lennerling (M), Ordförande
Patrik Büssow (L), 1:e vice ordförande
Carl-Göran Sjöstedt (BP)
Gert-Åke Andersson (S), 2:e vice ordförande
Per Fridberg (MP)
Göran Malmberg (S)
Tjänstgörande ersättare
Anne Jönsson (M) för Lars Dahmström (SD)

Ersättare och insynsplatser
Dan Nilsson (M)
Paul Petersson (C)
Gustaf Törnqvist (V)
Jörgen Persson (V)

Övriga närvarande
Kristina Larsen, kanslisekreterare
Teresa Fridell, kanslichef
Therése Winqvist, huvudregistrator

M
S
SD
L

Moderata samlingspartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna

Ordförandes signatur

BP
MP
C
V

Barapartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

Ärendelista
§ 29

Uppföljning av valet till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 9
september 2018 .................................................................................................. 4
§ 30

Ekonomisk uppföljning av valet 9 september 2018 .............................................. 5
§ 31

Vallokaler för valet till Europaparlamentet, vid eventuell kommunal
folkomröstning och vid ett eventuellt extraval till riksdagen ................................. 6
§ 32

Arvoden till röstmottagare i vallokal år 2019 vid valet till
Europaparlamentet, vid eventuell kommunal folkomröstning och vid
ett eventuellt extraval till riksdagen...................................................................... 7
§ 33

Arvoden till röstmottagare vid förtidsröstning i röstningslokal år 2019
vid valet till Europaparlamentet, vid eventuell kommunal
folkomröstning och vid ett eventuellt extraval till riksdagen ................................. 9
§ 34

Ambulerande röstmottagare vid valen till Europaparlamentet, vid
eventuell kommunal folkomröstning och vid ett eventuellt extra val till
riksdagen .......................................................................................................... 10
§ 35

Placering av valsedlar/röstsedlar vid valet till Europaparlamentet, vid
eventuell kommunal folkomröstning samt vid ett eventuellt extraval .................. 11
§ 36

Krav och kriterier för röstmottagare ................................................................... 13
§ 37

Förtäring på valdagen 26 maj 2019 ................................................................... 14
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Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

§ 29

Uppföljning av valet till riksdag, landstings- och
kommunfullmäktige 9 september 2018
Dnr 2018-000031

Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kanslisekreteraren har i skrivelse upprättat en utvärderingsrapport om hur valet
fungerade till riksdag, landstings och kommunfullmäktige.
Utvärderingen föregicks av ett enkätutskick till alla ordföranden, vice
ordföranden och röstmottagarna i valdistrikten liksom till de som arbetat med
förtidsröstningen.
Valet 2018 har över lag fungerat mycket väl. Valdeltagandet var i kommunen
högre än riksgenomsnittet.
Förtidsröstningen pågick från och med 22 augusti till och med valdagen 9
september.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Kristina Larsen, daterad 2018-11-28
Rapport – Utvärdering av RKL-valet 9 september, daterad 2018-11-28

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

§ 30

Ekonomisk uppföljning av valet 9 september 2018
Dnr 2018-000032

Beslut
Valnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet, samt
att om det blir medel över på årets budget köper kanslienheten in två stycken
valbås av modellen Cruciform Booth, samt fler valsedelsställ Valle.

Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten redovisar en preliminär uppföljning av kostnaderna för valen till
riksdag, landstings- och kommunfullmäktige (RKL-valen) 9 september 2018.
Förtidsröstningen till RKL-valen pågick 22 augusti-9 september. Valnämnden
fick låna kostnadsfritt kommunala lokaler till både förtidsröstningen och
valdagen.
Valnämnden erhöll 399 834 kr i statsbidrag för att genomföra RKL-valen.
Valnämnden hade budgeterat en kostnad på 700 000 kr för RKL-valen.
Budgeteringen lades högre än tidigare på grund av ny lagstiftning som påkräver
att röstmottagarna arbetar minst två personer åt gången. Det var då ovisst hur
mycket detta skulle komma att kosta valnämnden.
Budgeten för RKL-valen uppgår preliminärt till ca 799 650 kr och när vi räknar
av statsbidraget kvarstår en kostnad på 399 650 kr för valnämnden.
611 400 kr till röstmottagare under valperioden, inklusive kanslipersonal på
valhelgen.
88 000 kr till valnämndens ledamöter och ersättare i ersättning/arvode under
valperioden, inklusive onsdagsräkningen.
58 250 kr utbetalades i ersättning/arvode till röstmottagarna för obligatorisk
utbildning inför valdag och förtidsröstning.
42 000 kr i kostnader för inköp av valbås, vadsedelställ, packmaterial med
mera som behövs för att genomföra valet.
I skrivandes stund har vi inte fått kostnaderna från vaktmästeriet/utbildning och
från räddningstjänsten, så dessa tillkommer

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kanslisekreterare Kristina Larsen, daterad 2018-11-28

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

§ 31

Vallokaler för valet till Europaparlamentet, vid
eventuell kommunal folkomröstning och vid ett
eventuellt extraval till riksdagen
Dnr 2018-000028

Beslut
Valnämnden beslutar
att hålla val till europaparlamentet 26 maj 2019, eventuellt kommunal
folkomröstning och eventuellt extraval till riksdagen i följande lokaler:
Fyra valdistrikt i Svedala

Naverlönnskolan, gatuplan

Tre valdistrikt i Svedala

Aggarpskolan, gatuplan

Två valdistrikt i Klågerup

Klågerupskolan

Två valdistrikt i Bara

Spångholmsskolan

Sammanfattning av ärendet
Vid RKL-valen i september förlades samtliga sju valdistrikt på Naverlönnskolan.
Valdeltagandet var högt och det blev trångt i vissa valdistrikt. I augusti 2018
öppnades ny grundskola i Svedala tätort – Aggarpskolan.
Kanslienheten har besökt Aggarpskolan och anser att vissa lokaler är lämpliga
som vallokal. Kanslienheten föreslår därför att kommunens sydligaste tre
valdistrikt är på Aggarpskolan. Det gäller valdistrikten Svedala Väster, Svedala
Söder och Svedala Öster – Börringe.
De valdistrikt som stannar kvar på Naverlönnskolan är Svedala Centrum,
Svedala kyrkan, Svedala stadsparken, Svedala Norr.
Samtliga skolor med tilltänkta vallokaler lever upp till kraven på tillgänglighet
och säkerhet. Däremot måste varje valdistrikt tänka om hur man ska
inreda/möblera i vallokalen eller område angränsande till vallokal för att
säkerställa de nya kraven för att förstärka valhemligheten.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kanslisekreterare Kristina Larsen, 2018-11-27
Karta över valdistrikt

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

§ 32

Arvoden till röstmottagare i vallokal år 2019 vid
valet till Europaparlamentet, vid eventuell
kommunal folkomröstning och vid ett eventuellt
extraval till riksdagen
Dnr 2018-000026

Beslut
Valnämnden beslutar
att följande arvoden ska gälla för röstmottagning i vallokal på valdagen vid 2019
års val. Vid val till Europaparlamentet gäller arvodet sålunda söndag 26 maj
2019 och extra ersättningen för lördag 25 maj 2019. Samma modell används
vid ett eventuellt extraval till riksdagen. Eventuellt genomförande av kommunal
folkomröstning görs i samband med val till europaparlamentet eller extraval och
för det utgår ingen extra ersättning, utan det ingår i uppdraget.
Ordförande i valdistrikt
Arvode

4 510 kronor

Extra ersättning

+ 805 kronor

Vice ordförande i valdistrikt
Arvode

4 027 kronor

Extra ersättning

+ 805 kronor

Röstmottagare i valdistrikt
Arvode

3 383 kronor

att samtliga arvoden inkluderar semesterersättning samt att arbetet utförs på så
kallad obekväm arbetstid, samt
att kilometerersättning ska utgår för röstmottagare för körning till och från
bostad och vallokal samt mellan vallokalen och kommunhuset för inlämning av
mottagna röster till valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
I arvodena till ordförande och vice ordförande i valdistrikt inbegrips förutom
arbetsinsats och arbetsledning under valdagen även planering av arbete och
kontakt med röstmottagarna om uppdraget inför valdagen. Föreslagen Extra
ersättning erhålles i samband med iordningställande av vallokal och kontroll av
valmaterial dagen innan valdagen.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

Arvodesbeloppen är oförändrade från år 2018. Att inte göra en indexuppräkning
för det året som skiljer motiveras med att kilometerersättning tillkommer.
Vid val till Europaparlamentet är vallokalerna öppna en timme längre än vid de
svenska RKL-valen, men valdeltagandet förmodas bli lägre än vid senaste
RKL-valen, vilket kan innebära att arbetsinsatsen inte blir lika krävande som vid
ett RKL-val.
Vid val till Europaparlamentet gäller arvodet söndag 26 maj 2019 och extra
ersättningen för lördag 25 maj 2019. Samma modell används vid ett eventuellt
extraval till riksdagen.
Valnämnden poängterar att kilometerersättningen i samband med valarbete
endast gäller för ovan nämnda körsträckor. Kanslienheten kommer att göra ett
antal slumpmässiga stickprovskontroller på inlämnade körersättningslistor.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

§ 33

Arvoden till röstmottagare vid förtidsröstning i
röstningslokal år 2019 vid valet till
Europaparlamentet, vid eventuell kommunal
folkomröstning och vid ett eventuellt extraval till
riksdagen
Dnr 2018-000025

Beslut
Valnämnden beslutar
att röstmottagare vid förtidsröstning, rösträknare på valdagen samt
ambulerande röstmottagare ska ha en timbaserad ersättning/arvode om 210
kronor,
att arvode inte erhålls för lunch och övriga raster,
att samtliga arvoden inkluderar semesterersättning och ob-tillägg, samt
att kilometerersättning ska erhållas till röstmottagare som begär det för körning
till och från bostaden och röstningslokalen samt mellan röstningslokalen och
kommunhuset för inlämning av mottagna förtidsröster.

Sammanfattning av ärendet
Vid RKL-valet 9 september 2018 erhöll röstmottagarna vid förtidsröstningen en
enhetlig timbaserad ersättning/arvode på 210 kr per timme.
Den fasta ersättningen/arvodet utgår från det att arbetspasset påbörjas till dess
arbetspasset avslutas på plats i röstningslokalen eller genom att förtidsröster
lämnas in till kommunhuset. Den fasta ersättningen är 210 kr/timme oavsett om
röstmottagaren arbetar med att ta emot röster från ett eller två val. Om till
exempel en kommunal folkomröstning genomförs samtidigt med valet till
Europaparlamentet.
Valnämnden poängterar att kilometerersättningen i samband med valarbete
endast gäller för ovan nämnda körsträckor. Kanslienheten kommer att göra ett
antal slumpmässiga stickprovskontroller på inlämnade körersättningslistor.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

§ 34

Ambulerande röstmottagare vid valen till
Europaparlamentet, vid eventuell kommunal
folkomröstning och vid ett eventuellt extra val till
riksdagen
Dnr 2018-000024

Beslut
Valnämnden beslutar
att utse följande sex personer till att vara ambulerande röstmottagare vid valet
till Europaparlamentet 26 maj 2019, vid eventuell kommunal folkomröstning
samt vid eventuellt extra val till riksdagen: valnämndens presidium, det vill säga
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt kansliets
valledare, valadministratör och kanslichef.
att möjlighet ska ges att boka ambulerande röstmottagare för att kunna
förtidsrösta i valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 och vid eventuell
kommunal folkomröstning under följande tider:
9-10 maj kl 10:00-15:00
13-17 maj kl 10:00-15:00
20-24 maj kl 10:00-15:00 samt 26 maj kl 10:00-15:00
att ge kanslisekreteraren i uppdrag att erbjuda kommunens äldreboende en tid
under vardagarna, enligt schema ovan, då två röstmottagare närvarar i cirka en
timmes tid så att vårdtagarna får möjlighet att rösta.

Sammanfattning av ärendet
Röstning genom ambulerande röstmottagare
Enligt vallagen får väljare, om de begär det, lämna sina valsedlar i valkuvert till
ambulerande röstmottagare, om väljaren som på grund av sjukdom, ålder eller
funktionsnedsättning inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe eller
vallokal, och som inte heller har någon anhörig som kan fungera som bud åt
väljaren.
Ambulerande röstmottagare ska arbeta i par vid röstningen. Väljaren bokar tid
för röstning hos valadministratören på kanslienheten i Svedala kommunhus.
Äldreboenden i kommunen erbjuds ett längre besök av ambulerande
röstmottagare så att vårdtagare ges möjlighet att rösta.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

§ 35

Placering av valsedlar/röstsedlar vid valet till
Europaparlamentet, vid eventuell kommunal
folkomröstning samt vid ett eventuellt extraval
Dnr 2018-000027

Beslut
Valnämnden beslutar
att valsedlar ska placeras i bokstavsordning enligt beskrivning i denna
tjänsteskrivelse och att beslutad ordning ska gälla i samtliga val- och
röstningslokaler,
att om två val genomförs på samma dag ska det tydligt framgå för väljaren att
det är skilda val som förrättas parallellt,
Om ett parti har flera namnvalsedlar ska partiet i god tid meddela Valnämnden
hur dessa namnvalsedlar ska rangordnas i valsedelstället.

Sammanfattning av ärendet
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlar/röstsedlar ska placeras i
samtliga val- och röstningslokaler. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett
likvärdigt, ordnat sätt.
Kanslienheten föreslår att valsedlarna placeras i bokstavsordning.
Bokstavsordningen löper horisontellt från vänster till höger. I facket som är
överst till vänster finns dock alltid blanka valsedlar.
Om partier både har partivalsedlar och namnvalsedlar, då placeras
partivalsedlarna överst och namnvalsedlarna efter partivalsedeln. Om ett parti
har flera namnvalsedlar, till exempel en ungdomslista eller annat utöver
”huvudlistan”, då måste partiet i god tid meddela valnämnden hur dessa
namnvalsedlar ska rangordnas. Om ett parti inte har namnvalsedlar lämnas inte
ett fack tomt, utan insorteringen i löper på.
Levereras valsedlar direkt till val- och röstningslokal ska dessa partiers
valsedlar skjutas in på rätt plats i bokstavsordningen. Detta kan leda till
omsortering av valsedlar för att bokstavsordningen ska kunna bibehållas. Det är
röstmottagarnas ansvar att tillse att bokstavsordningen bibehålls och att ordning
hålls bland valsedlarna.
Valsedlar används vid val till Europaparlamentet och vid extraval, medan
röstsedlar används vid folkomröstning. Det är olika terminologi.
Vid en kommunal folkomröstning i samband med ett annat val måste det tydligt
framgå att det är två skilda val som genomförs parallellt. Detta medför att två
olika valsedelsställ bör användas. Ett mindre till folkomröstning och de större till
val till Europaparlamentet och till extraval. Valnämnden har idag valsedelställ i
två olika storlekar – det mindre med 6 fack och det större med 36 fack.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kanslisekreterare Kristina Larsen, daterad 2018-11-26

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

§ 36

Krav och kriterier för röstmottagare
Dnr 2018-000029

Beslut
Valnämnden beslutar
att grundläggande krav för röstmottagare i vallokal och förtidsröstningslokal är
att personen är myndig, kan arbeta under tidspress och är noggrann,
att för att förordnas som röstmottagare måste personen genomgå en utbildning
för röstmottagare för avsett uppdrag som kommunen särskilt anordnar 2019,
att inte förordna någon person som röstmottagare som kandiderar på en lista
för ett parti vid samma val
att ge kanslienheten i uppdrag att påbörja rekrytering av röstmottagare.

Sammanfattning av ärendet
Valnämndens ska förordna röstmottagare till förtidsröstningsperioden och till
valdagen.
Kanslienheten påbörjar rekrytering av röstmottagare i slutet av 2018. Personer
som hade uppdrag som röstmottagare vid valet 2018 ska i möjligaste mån
kontaktas. Allmänheten ska få möjlighet att anmäla intresse av att arbeta som
röstmottagare.
Grundläggande krav för röstmottagare i vallokal, röstningslokal och
förtidsröstningslokal är att personen är myndig, kan arbeta under tidspress och
är noggrann. För att förordnas som röstmottagare måste personen genomgå
avsedd utbildning för uppdraget som röstmottagare som kommunen särskilt
anordnar under 2019. Om personen som anmält intresse av att arbeta som
röstmottagare och inte kommer till utbildningstillfällena, då bortfaller anmälan
och eventuell tilltänkt plats i ett valdistrikt stryks.
Vidare följer valnämnden valmyndighetens rekommendation att inte förordna
någon person som röstmottagare som kandiderar på en lista för ett parti vid
samma val som är valbar för väljare i Svedala kommun.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(15)

VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-11-29

§ 37

Förtäring på valdagen 26 maj 2019
Dnr 2018-000030

Beslut
Valnämnden beslutar
att ge kanslienheten i uppdrag att ordna förtäring till röstmottagare i
valdistrikten, valarbetare i kommunhuset och valnämndens platsrepresentanter
på valdagen 26 maj 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vid tidigare val har röstmottagarna bjudits på landgång och kaffe/te.
På grund av mycket arbete kring kaffe/te både före och efter valdagen föreslår
kanslienheten att valnämnden beslutar att inte erbjuda kaffe/te på valdagen
utan istället mineralvatten i petflaskor.
Valadministratören arbetar tillsammans med valdistriktens ordföranden med
beställningen av landgångar till röstmottagarna.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15(15)

VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
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§ 38

Information valadministration
Beslut
Valnämnden beslutar
att ha tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Muntlig information från kanslienheten om:
a) Ny lagstiftning om ökat skydd för valhemlighet
b) Rapportering från Länsstyrelsens erfarenhetsutbyte och uppföljning 2018-1113
c) Genomgång av viktiga datum för EP-valet 26 maj 2019
d) Statistik över röstberättigade i maj 2019 (uppskattning)
e) Genomgång av vad valnämnden ska göra vid en kommunal folkomröstning
f) Genomgång av vad valnämnden ska göra vid utlysning av extraval

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

