
Kallelse 2019-02-28

Valnämnden
Tid Plats
13:00-15:00 Multen

Övriga
Linda Kirrander, Valsamordnare
Emil Pettersson, Utredningssekreterare

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Henrik Hult (C)
Leif Göransson (C)
Jette Bergström (S)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Inger Edlund (FL)

Beslutande ledamöter
Conny Boman (C), ordförande
Mait Edlund (S), vice ordförande
Jens Wååg (M), 2:e vice ordförande
Gun-Britt Grimsell (C)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2019-02-28

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Justering sker omedelbart efter sammanträdet.

Förslag till beslut

xx utses till justerare.
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Kallelse 2019-02-28

2 – Utvärdering av valet till riksdag, 
kommun, och landsting 2018 
(Valnämnden 18-1)

Föredragande Emil Pettersson 

Ärendebeskrivning

En sammanställning av det Allmänna valet 2018 har gjorts.

Förslag till beslut

Valnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §37 ValN Utvärdering av valet till riksdag, kommun och landsting 2018
 Sammanställning av Valet 2018
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Kallelse 2019-02-28

3 – Information om valets genomförande - 
nyheter och förändringar 

Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning

Valsamordnare Linda Kirrander går igenom nyheter och förändringar som gäller i 
Europaparlamentsvalet 2019.

Förslag till beslut

Valnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-02-28

4 – Sammanträdesdatum 2019 Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inför Europaparlamenstvalet kommer nämnden att sammanträda två gånger. Dessutom kommer 
ett sammanträde bokas in efter valet för att utvärdera genomförandet. Nämnden föreslås 
sammanträda 4 april och 20 juni.

Förslag till beslut

Valnämnden antar följande sammanträdestider för 2019:

Torsdagen 4 april, kl. 13.00

Torsdagen 20 juni, kl. 13.00
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Kallelse 2019-02-28

5 – Förtidsröstningslokal samt öppettider 
för omval 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till kommunfullmäktige i Falun. 
Datum för detta är satt till den 7 april 2019. Det medför att alla kommuner måste ordna med 
förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23 § vallagen. Det ska inom varje 
kommun finnas minst en lokal för förtidsröstning "som ger väljarna goda möjligheter att rösta". 
Exakta dagar och öppettider är därmed upp till varje kommun att bestämma.

Lekebergs kommun bedömer att det en förtidsröstningelokal ska hållas öppen under två dagar i 
samband med omvalet ger väljarna god möjligheter att rösta. Datum som föreslås är torsdag 4 april 
kl. 12-18 samt fredag 5 april, kl. 10-16. Till förtidsröstningslokal föreslås biblioteket i kommunhuset i 
Fjugesta. Öppettiderna är desamma som för biblioteket.

Förslag till beslut

Valnämnden fastslår att biblioteket i kommunhuset i Fjugesta fungerar om förtidsröstning lokal i 
och med omvalet i Falun 7 april 2019 samt att lokalen hålls öppen 4 april, kl. 12-18 samt 5 april, kl. 
10-16 för förtidsröstning i och med omvalet Falun.
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Kallelse 2019-02-28

6 – Vallokaler EP-valet samt öppettider Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning

Enligt Vallagen 4 kap. 21 §  ska en vallokal vara öppen för röstning till Europaparlamentet mellan kl. 
8.00-21.00. Valnämnden får bestämma att vallokalen i ett visst valdistrikt ska vara öppen för 
röstning under kortare tid om väljarna i distriktet ändå får tillräckligt bra möjligheter att rösta. 
Samråd skall dock ske med länsstyrelsen innan beslut.

Förslag till beslut

Valnämnden fastställer följande vallokaler och öppethållandetider inför Europaparlaments valet 
2019:

Tid Vallokal

8-21 Hidinge skola, Hidinge

8-21 Lindens samlingssal (Träffen), Fjugesta

8-21 Oxelgården, Fjugesta

8-21 Edsbergs bygdegård, Edsberg

8-21 Samlingssalen Furuhöjden, Mullhyttan

8-21 Lillgården, Kvistbro
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Kallelse 2019-02-28

7 – Förtidsröstningslokal samt öppettider Föredragande Linda Kirrander 

Ärendebeskrivning

Enligt Vallagen 4 kap. 22 § ansvarar varje kommun också för att det i kommunen finns 
röstningslokaler som i fråga om öppethållande, tillgänglighet och lokalisering ger väljarna goda 
möjligheter att rösta.

Kommunen måste enligt Vallagen ha en röstningslokal öppen varje dag från och med den 8 maj till 
och med den 26 maj 2019. På valdagen ska dessutom minst en röstningslokal i varje kommun vara 
öppen för röstmottagning under den tid som gäller för röstningen i vallokal. 

Under det Allmänna valet 2018, användes stationshuset i Fjugesta som förtidsröstningslokal då 
biblioteket var under ombyggnation. Till kommande Europaparlamentsval kommer 
utställningshallen i biblioteket användas som röstningslokal.

I föregående EU-parlamentsval 2014 var antal mottagna förtidsröster: 601 st.

Bibliotekets öppettider:

måndag    12.00 - 18.00
tisdag        12.00 - 16.30
onsdag      12.00 - 16.30
torsdag     12.00 - 18.00
fredag       10.00 - 16.00

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att utställningslokalen i biblioteket, kommunhuset i Fjugesta används som 
förtidsröstningslokal under perioden 8 maj till 26 maj 2019 samt att förtidsröstningen 2019 är 
öppen:

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-18

tisdagar och torsdagar kl. 12-20

lördagar och söndagar kl. 10-14 (exklusive valdagen då förtidsröstningen är öppen kl. 8-21)
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Kallelse 2019-02-28

8 – Avskärmning av valsedelställ Föredragande  

Ärendebeskrivning

En nyhet i och med Europaparlamenstvalet 2019 är att det i anslutning till eller inne i lokalen för 
röstmottagning eller vallokalen ska anordnas en lämplig och avskärmad plats för valsedlar med 
syfte att stärka valhemligheten. 

Det är upp till valnämnden i respektive kommun att avgöra vad som är ett godtagbart skydd. 
Förvaltningen har tagit fram ett antal förslag gällande avskärmning.

Beslutsunderlag
 Valsedelställ
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Kallelse 2019-02-28

9 – Arvode valförrättare och röstmottagare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Arvodet till valförrättare samt röstmottagare föreslås vara desamma som i det allmänna valet 2018.

Förslag till beslut
Ordförande i valdistrikt 2 600 kronor
Vice ordförande i valdistrikt 2 270 kronor

Längdförare, kuvertutdelare och ordningsman 1 720 kronor

Iordningsställare 1 060 kronor

Timarvode röstmottagare 140 kronor
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Kallelse 2019-02-28

10 – Utbildning till valförrättare och 
röstmottagare 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Valnämnden ansvararar för att samtliga röstmottagare ska genomgå en utbildning inför val för att 
alla ska vara uppdaterade på förändringar och nyheter. Utbildningen är från och med i år ett 
lagstadgat krav.

Förslag till beslut

Valnämnden

1. fastställer datumen 8 april och 24 april för genomförande av utbildning av röstmottagare

2. uppdrar till administrativa avdelningen att anordna utbildning av samtliga röstmottagare inför 
valet 2019.

3. fastställer att samtliga deltagare på utbilningen får 250 kr/tillfälle. 
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Kallelse 2019-02-28

11 – Reseersättning Föredragande  

Ärendebeskrivning

I enlighet med det beslut som tog i och med det allmänna valet 2018 har röstmottagarna möjlighet 
att ansöka om reseersättning för valdagen, förtidsröstningen och för utbildningstillfället.

Förslag till beslut

Reseersättning utgår med 18,50 kronor per mil (enligt statliga skattefria normen) för valdagen, 
förtidsröstningen och för utbildningstillfället.
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Kallelse 2019-02-28

12 – Valnämndens preliminära rösträkning Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt Vallagen 12 kap 1 § sammanträder Valnämnden på onsdagen efter valdagen för att granska 
och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Detta sammanträde är offentligt. Resultatet av 
valnämndens rösträkning är preliminärt.

Förslag till beslut

Valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 12 kap. Vallagen vid valet 2019 hålls i 
kommunhuset, Fjugesta, onsdagen den 29 maj 2019 med början kl. 8.00.
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Kallelse 2019-02-28

13 – Delegation till valnämndens ordförande 
vid brådskande ärenden 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.

Förslag till beslut

Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att ta beslut i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
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Kallelse 2019-02-28

14 – Ekonomisk sammanställning av 
Europaparlamentsvalet 2019 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen tillsammans med valsamordnaren har sammanställt en budget för 
Europaparlametsvalet 2019.

Förslag till beslut

Valnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Budgetöversikt
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Kallelse 2019-02-28

15 – Utkvittering av försändelser Föredragande  

Ärendebeskrivning

Valmyndigheten och PostNord har slutit ett centralt avtal som omfattar distribution av förtidsröster 
som ska skickas av valnämnden till annan kommun (kommunexterna förtidsröster). Denna 
distribution betalas av Valmyndigheten. För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller 
förtidsröster, krävs ett protokoll från valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera 
dessa försändelser. Den som kvitterar ut försändelserna ska också kunna legitimera sig.

Förslag till beslut

Valsamordnare Linda Kirrander, utredningssekreterare Emil Pettersson och utredningssekreterare 
Ilina Losund bemyndigas att var för sig utkvittera försändelser med förtidsröster och andra 
eventuella värdeförsändelser adresserade till valnämnden till Europaparlamenstvalet 2019.
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Kallelse 2019-02-28

16 – Annonsering Föredragande  

Ärendebeskrivning

År 2014 beslutade valnämnden att annonsera i Nerikes Allehanda, Lekebergsbladet och Länsposten. 
Valnämnden beslutade även att information ska sättas upp på kommunens anslagstavla. Lekebergs 
kommun har inte längre någon fysisk anslagstavla, alla anslag sker via kommunens digitala 
anslagstavla på hemsidan. Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla (ny 
lag från och med 1 januari 2018).

Vid förra valet fanns ingen budget för annonsering men utfallet blev 28 674 kronor.

Annonsering i Länsposten, Nerikes Allehanda och Sydnärkenytt kostar ungefär 5 000 kronor 
vardera. Då är det en liten annons med information om öppettiderna för förtidsröstningen samt för 
onsdagsräkningen. Länsposten och Nerikes Allehanda är betaltidningar medans Sydnärkenytt är en 
gratistidning som skickas till alla hushåll i Lekebergs kommun.

Lekebergsbladet skickas till alla hushåll i Lekebergs kommun. Att annonsera i Lekebergsbladet är 
gratis.

Förslag till beslut

1. Annonsering av information om Europaparlamenstvalet 2019 ska ske i Nerikes Allehanda, 
Lekebergsbladet och Länsposten.

2. Informationen ska även publiceras på kommunens hemsida.
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17 – Övrigt Föredragande  
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Utvärdering av valet till 
riksdag, kommun, och 

landsting 2018

2

Valnämnden 18-1
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Valnämnden 2018-12-07

Sekreterare .................................................
Linda Kirrander

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ullakristina Fintling

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Jens Wååg

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2018-12-07
Datum för anslags 
uppsättande

2018-12-07 Datum för anslags 
nedtagande

2018-12-29

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset, Fjugesta

.................................................Underskrift

Linda Kirrander

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen, Kommunhuset Fjugesta kl. 14:00-15:00

Beslutande ledamöter Ulla Kristina Fintling (C) (ordförande), Jens Wååg (M) (vice ordförande), 
Mait Edlund (S), Sune Ingvarsson (KD), Ann-Charlotte Kämpe-Larsson 
(L)  ersätter Vakant

Ej tjänstgörande ersättare Kari Jokinen (KD)

Övriga närvarande Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Linda Kirrander (Utredningssekretreare)
Conny Boman (C) (Blivande ordförande i valnämnden)

Utses att justera Jens Wååg

Justeringens plats och tid  ,  2018-12-07ate   00:00

Protokollet omfattar §37
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Valnämnden 2018-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Utvärdering av valet till riksdag, kommun och landsting 2018 
(Valnämnden 18-1)

Sammanfattning

Muntlig information från förvaltningen gällande genomförandet av valet till RKL 2018.

En skriftlig sammanställning av genomförandet kommer att tas fram och redovisas under 
början av 2019.

Förslag till beslut

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
 Ekonomisk sammanställning gällande val RKL 2018.pdf
 Enkät till valförrättare - Val 2018 - Analysrapport.xlsx
 Protokollsutdrag - Kommunala tillgänglighetsrådet medskick gällande valet
 Sammanställning av enkätsvar från Lekebergs kommun till Valmyndigheten
 Enkätfrågor från valmyndigheten - Utvärdering Efter Val.pdf
 Enkätsvar från Lekeberg till Valmyndigheten
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Sammanställning av Valet 2018, Administrativa avdelningen, 
Lekebergs Kommun

Valnämnd och valförmyndare
Arbetet med att förbereda inför valet 2018 påbörjades i maj 2017. Valförmyndare under hela 

perioden var utredningssekreteraren Anna Nilsson. Ordförande för Valnämnden var Ulla 

Kristina Fintling och Vice ordförande var Jens Wååg. Det första sammanträdet för 

valnämnden inför valet 2018 var i december 2017. Där fattades bland annat beslut om 

fastställande av vallokaler. Utöver det så informerades valnämndens styrelse om flera viktiga 

moment inför valet. Den information som presenterades handlade om vallagen, 

säkerhetsarbete inför valet samt kommunens olika valdistrikt. Valnämnden hade under 

perioden ett sammanträde ungefär varannan månad fram till december 2018.

Vallokaler
Linden, Oxelgården, Hidinge skola, Furuhöjden, Kvistbro församlingsgård och Edsbergs 

bygdegård utsågs som vallokaler. Bokning av dessa skedde redan under 2017 varefter 

valnämnden fattade beslut om fastställande av lokalerna på nämndens första möte. Gamla 

stationshuset utsågs till förtidsröstningslokal. Det fanns tidigt i arbetet en önskan om att 

använda biblioteket som förtidsröstningslokal, men eftersom ombyggnation pågick under 

samma period som valet så var detta inte möjligt.

Budget
Valnämndens budget för valet 2018 var ca 500 000kr. Utöver det så tillkom ca 170 000kr i 

bidrag från valmyndigheten för förtidsröstningen. Den slutgiltiga kostnaden av valet blev ca 

456 000. Det innebär att ca 214 500kr av den ursprungliga budgeten på 500 000kr inte 

spenderades.

Ett antal oväntade kostnader dök upp under valets gång. Frågor om förtäring och viss 

ersättning hade inte blivit behandlade av nämnden. Ordförande tog därför delegationsbeslut 

om dessa frågor eftersom valnämnden inte hade möjlighet att sammanträda i tid att behandla 

frågorna. Trots dessa oväntade kostnader så höll man budget med god marginal.
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Valarbetare
En blankett om intresseanmälan att arbeta med valet skickades ut till de som var valarbetare 

2014. Det skickades också en separat blankett till de som sagt ja med frågan ifall de även 

skulle vara intresserade av att arbeta med förtidsröstningen. Rekrytering av nya valarbetare 

skedde också och flera nyrekryteringar gjordes.

Timarvode fastställdes av nämnden till 140kr. Det var en medelhög nivå jämfört med resten 

av länet där arvoden varierade mellan 120 och 160kr/h.

Fasta arvoden fastställdes också av nämnden. Något som inte fastställdes av nämnden var rätt 

till reseersättning och arvode för utbildningen. Detta är frågor som nämnden bör fatta beslut 

om inför framtida val för att slippa förvirring.

Utbildning
En obligatorisk utbildning för samtliga valförrättare och röstmottagare hölls vid två tillfällen. 

Valnämnden beslutade att hålla utbildningen den 14:e augusti och den 20:e augusti. 

Utbildningen var ca 2 timmar och hölls på kvällen mellan klockan 18 och 20 i Stora salen på 

Linden i Fjugesta. Vid utbildningen så gick man igenom hur vallokaler skall möbleras, hur 

röster tas emot och vilka nya ändringar i vallagen är och vad de innebär i praktiken.

Det fanns många synpunkter som fördes fram om utbildningen i den enkät som gick ut till 

valarbetarna. Bland annat så fanns tydliga önskningar om mer praktiskt arbete under 

utbildningen så att man får lära sig hur valet går till i verkligheten. Andra önskar att man 

börjar enklare och förklarar grunderna inför arbetet som exempelvis rätten till ersättning, mat, 

kaffe och andra praktiska saker.

Förtidsröstningen
Förtidsröstningen ägde rum i gamla Stationshuset. Öppettider varierade mellan:

Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-18,

Tisdagar och torsdagar kl. 12-20,

Lördagar och söndagar kl. 10-14
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Klagomål om lokalen inkom under och efter valet. Lokalen ansågs inte vara i gott nog skick 

och den var för mörk för att man tydligt skulle kunna se när man röstade, särskilt om man 

hade nedsatt syn.

Valdagen
Samma klagomål i många av vallokalerna som i förtidsröstningslokalen, dvs. att det var för 

mörkt. Andra klagomål kom angående tillgänglighet till vissa lokaler. En lokal, Kvistbro 

församlingssal, saknade ramp för rullstolsburna som istället fick ta en hiss som låg avskilt från 

entrén.

I övrigt så saknade valarbetarna olika material som skulle ha underlättat arbetet för dem. 

Bland annat saknades:

En lista över registrerade partier då hemsidan ofta var överbelastad under dagen, namnskyltar, 

fler valskärmar, fler valsedelställ, bättre belysning vid valskärmarna samt mer och tydligare 

skyltning av lokalerna.

Efter valet
På onsdagen efter valet (alltså den 13:e september) så påbörjade nämnden arbetet med den 

preliminära rösträkningen. Det gick överlag bra, men några synpunkter om hur man skulle 

kunna förbättra arbetsmiljön för valnämnden uppkom efteråt. Bland annat önskades fler 

omslag, fler anteckningsblock, ”fingertutor”, sopsäckar för öppnade kuvert, miniräknare och 

arkivbeständiga pennor.

Utöver det så skickades den tidigare nämnda enkäten ut till de som ställt upp och arbetat 

under valet. Generellt så verkar valet ha gått bra till utifrån denna enkät. Det fanns dock 

många synpunkter och förslag på vad som skulle ha gjorts bättre. Några av de synpunkter som 

lyfts har nämnts i denna sammanställning men det finns flera som inte har lyfts i denna text 

med hänsyn till att det skulle bli ett mycket långt dokument då. Valsamordnare, ordförande 

och resten av valnämnden bör dock ta dessa synpunkter i akt inför framtida beslut inför 

kommande val.
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Avskärmning av valsedelställ

8
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”Johan”
Valsedelställ som 
användes i Örebro valet 
2018

Pris för 2018: 12:50 för 
varje valsedelställ
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”Johan” från 
en annan 
vinkel
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”Frida”
Valsedelställ som 
planeras användas av 
Göteborg

Pris:???
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”Roger”
Valsedelställ som 
används av Stockholm

Pris: 25kr för varje 
valsedelställ. 
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Valsedelställ 
”Valle”
Från ”TreWell”
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”Valle” med 
avskärmning
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Valsedelställ 
”Valborg”
Också från ”TreWell”
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”Valborg” med 
avskärmning
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”Valborg” från 
en annan vinkel
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Ekonomisk sammanställning 
av Europaparlamentsvalet 

2019

14
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Valnämnden 2019

Kommentar
Arvode röstmottagare 50 000 kr Ev ca 8000 kr ytterligare för extra röstmottagare (förtidsröstning)
Arvode valförättare 90 000 kr
Arvode förtroendevalda 39 000 kr sammanträdesarvode och årsarvode
Tjänstepersonsstöd 64 000 kr baserat på ca 20 % tjänst i 5,5 mån (2 pers)
Arvode utbildningstillfälle 40 000 kr
PO 96 000 kr
Reseersättning 5 000 kr
Inköp 10 000 kr Uppskattat belopp, avser skärmar, namnskyltar, trottoarpratare, avskärmningar
Annonser 13 000 kr räknat som 2018
Livsmedel 12 000 kr räknat som 2018
Lokalhyra 6 000 kr räknat som 2018
Kurs 6 000 kr Valseminarie för 3 pers
Resa 2 000 kr Resa Sthlm till valseminarie

TOTALT 433 000 kr
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