
 

   

Valnämnden Protokoll 1 (13) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-12-05 VN 2017/0011  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Valnämnden 
 

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2017-12-05 klockan 17.30–19.05 

  

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Urban Swahn (M), 2:e v ordf 

Gert Andersson (C) 

Sven Gunnar Gunnarsson (KD) 

  

Tjänstgörande ersättare Kerstin Bondesson (M), tjänstgör för Nils Gårder (L) 

Jon Bonnevier (V), tjänstgör för Elisabeth Iregren (V) 

Erik Dahlén (C), tjänstgör för Tobias Lönnell (S) 

Emma Thomasson (FI), tjänstgör för Klara Twete (S) 

  

Övriga Gunnar Jönsson, Nämndsekreterare/Jurist 

 

Justerare Emma Thomasson (FI) 

  

Paragrafer § 10-17 

  

Plats för justering Rådhuset 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Gunnar Jönsson 

  

  

Ordförande  

 Gunnar Håkansson (MP) 

  

  

Justerare  

 Emma Thomasson (FI) 
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 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Valnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-12-05 

  

Paragrafer § 10-17 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Rådhuset 

  

  

Underskrift  
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§ 10 Anmälningar 
 

Gunnar Håkansson (MP) informerar om att länsstyrelsen kommer att 

hålla utbildning för valnämnder den 20 mars 2018. 

  

Gunnar Håkansson (MP) informerar om att valnämndens presidium och 

sekreterare har träffat företrädare för serviceförvaltningen för att 

diskutera lämpliga vallokaler vid valen 2018. 

  

Gunnar Jönsson uppger att länsstyrelsen nu fattat beslut om 

valkretsindelning och valdistriktsindelning i enlighet med valnämndens 

och fullmäktiges förslag. 

  

Gunnar Jönsson informerar om att man beställt valmateriel från Stål & 

Stil inför valen 2018. 

  

Gunnar Jönsson informerar om att man, efter tidigare kontakter med 

Postnord, fått en prisindikation för hantering av förtidsröster beräknad på 

28 000 förtidsröster uppgående till totalt 232 600 kr. Presidiet har 

därefter bett om en prisindikation beräknad på 35 000 

förtidsröster inklusive transporttjänster från förtidsröstningsställena, då 

biblioteksorganisationen inte kan stå till tjänst med detta längre. Priset 

uppgår då till totalt 346 190 kr.  

  

Gunnar Håkansson (MP) redogör för presidiets möte med 

biblioteksorganisationen. I princip kan samma bibliotek användas för 

förtidsröstning som vid senaste valen, dock inte Nöbbelöv som inte 

längre är ett stadsdelsbibliotek. Biblioteken kan bistå med 

förtidsröstningspersonal, men denna behöver utökas med personal 

tillhandahållen av valnämnden. 

  

Gunnar Jönsson uppger att skrivelsen angående budget 2018 som 

ordföranden skrev på uppdrag av nämnden kommer att behandlas på 

kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2017. 

  

Gunnar Jönsson redogör för vad som tilldrog sig på nätverksträffen för de 

20 största kommunerna och användarträffen för Kaskelot i Stockholm 

den 16-17 oktober 2017. 
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Gunnar Jönsson redogör för beräknat utfall för valnämnden 2017. 

Utfallet beräknas till ca - 100 tkr, beroende på inköpet av nytt 

valdatasystem och inköp av valmateriel. Valnämnden fick inte bifall till 

sitt tilläggsäskande avseende dessa kostnader. 
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§ 11 Sammanträdestider 2018 
Dnr VN 2017/0012 

Sammanfattning 
Eftersom det infaller allmänna val till riksdag, kommun och landsting 

under 2018 kommer valnämnden att behöva sammanträda vid fler 

tillfällen än icke valår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 20 november 2017 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
  

att     fastställa följande sammanträdestider under 2018: 

  

Tisdagen den 23 januari 

Tisdagen den 27 februari 

Onsdagen den 10 april 

Tisdagen den 14 augusti 

Tisdagen den 4 september 

Onsdagen den 12 september (onsdagsräkning) 

Tisdagen den 4 december 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret/kommunikationsavdelningen   
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§ 12 Arvoden för valförrättare 2018 
Dnr VN 2017/0013 

Sammanfattning 
Arvodena vid valen 2014 var följande: 

Ordförande – 3400 kr 

Vice ordförande – 3100 kr 

Längdförare 2700 kr 

Valförrättare utan särskilt uppdrag – 2400 kr 

Arvodena inkluderade arvode för genomgången obligatorisk utbildning 

inför respektive val. Reseersättning utgick ej till valförrättare i valdistrikt, 

då respektive vallokal ansågs som tjänsteställe och då ersättning för 

transport av valmateriel fick anses ingå i det av nämnden fastställda 

valförrättararvodet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 20 november 2017 

Yrkanden 
Urban Swahn (M) yrkar att man ska lägga till ytterligare 100 kr, utöver 

beloppen i det utsända förslaget. 

Beslutsgång 
Valnämnden beslutar i enlighet med Urban Swahns (M) förslag. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
  

att     att fastställa följande arvoden till valförrättare vid allmänna valen 

2018: 

  

Ordförande – 3900 kr 

Vice ordförande – 3600 kr 

Längdförare – 3100 kr 

Valförrättare utan särskilt uppdrag – 2800 kr 

  

Arvodena inkluderar arvode för genomgången obligatorisk utbildning 

inför respektive val. 

  

Reseersättning utgår ej till valförrättare i valdistrikt, då respektive 

vallokal är att anse som tjänsteställe och då ersättning för transport 
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av valmateriel får anses ingå i det av nämnden fastställda 

valförrättararvodet.   
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§ 13 Granskning intern kontroll 2017 
Dnr VN 2017/0010 

Sammanfattning 
Det löpande interna kontrollarbetet utförs av valnämndens sekreterare i 

samråd med nämndens ordförande. Plan för intern kontroll och 

utvärdering av föregående års arbete med intern kontroll beslutas av 

valnämnden senast i januari månad respektive år. År 2017 är ett mellanår, 

dvs något val äger inte rum. Valnämndens verksamhet blir därför av 

naturliga skäl begränsad. Valnämnden har därför enbart fastställt de tre 

kommungemensamma kontrollmålen. Enbart ett av kontrollmålen har i år 

haft någon relevans för nämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Granskning intern kontroll 2017 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att godkänna Granskning intern kontroll 2017. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen   
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§ 14 Internbudget 2018 
Dnr VN 2017/0014 

Sammanfattning 
Valnämnden fick i fullmäktiges budgetbeslut 2017 inte de medel man 

äskat för verksamheten 2018. Valnämndens skrivelse om tilläggsanslag 

kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 6 

december 2017. 

Beslutsunderlag 
Förslag till internbudget 

Yrkanden 
Urban Swahn (M) yrkar att valnämnden ska lägga en internbudget utifrån 

ett underskott om 1 417 tkr. 

Beslutsgång 
Valnämnden beslutar i enlighet med Urban Swahns (M) förslag. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att lägga en internbudget utifrån ett underskott om 1 417 tkr, se Prot.Bil § 

14/01. 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen   
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§ 15 Vallokaler vid valen 2018 
 

Vid valen till Riksdag, kommun och landsting kommer det att finnas 77 

stycken valdistrikt. Ett flertal av de vallokaler som användes vid valen 

2014 kan även användas vid 2018 års val. På grund av ombyggnader och 

utökningen av antalet distrikt kommer emellertid ett antal nya byggnader 

och lokaler att få användas. 

  

Ärendet diskuteras. 
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§ 16 Avtackning av Urban Swahn (M) 
 

Valnämndens andre vice ordförande Urban Swahn (M) kommer att sluta 

vid årsskiftet. 

  

Valnämndens ordförande Gunnar Håkansson (MP) tackar Urban Swahn 

(M) för hans insatser under åren. 
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§ 17 God Jul och Gott Nytt År 
 

Ordföranden önskar valnämndens ledamöter och ersättare samt 

sekreteraren en God Jul och ett Gott Nytt År. 

  

Ordföranden tillönskas det samma av nämndens ledamöter och ersättare. 

 


