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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Datum

2019-01-31

Tid

Kl. 13:00 – 15:30

Plats

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Guniris Jonasson
Viktoria Karlsson
Mattias Axelsson

Underskrifter

Sekreterare ...............................................................
Guniris Jonasson

Sekreterare
Valhandläggare
Ekonom

§ 1-9
§ 1-9
§1

Ordförande ...............................................................
Paul Höglund (C)

Justerare

...............................................................
Mikael Sjölund (S)

Bevis om justering
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens digitala anslagstavla, www.solleftea.se

Myndighet

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-31

Anslaget

sätts upp 2019-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

..................................................................
Guniris Jonasson

Justerarnas signatur

tas ner 2019-
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Närvaro-/tjänstgöringslista
Namn

Närvaro

Tjg.
Ers.

Reservation

Jäv

§

§

Anteckningar

Ledamöter
Paul Höglund (C)

x

Olle Widerberg (V)

x

Maria Eriksson (Vi)

x

Linnéa Stenklyft (S)

-

Mikael Sjölund (S)

x

Ordförande

Justerare

Ersättare
Tomas Stattin (C)

x

Kärstin Sjögren (V)

x

Matz Sjöberg (Vi)

x

Eva Fors (S)

x

Curt Noppa (S)

-

x

Ersätter Linnéa Stenklyft (S)

Val av justerare
Mikael Sjölund (S) utses till justerare.

Dagordning
Dagordningen godkänns
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Dagordning
§1
Informationer

4

§2
Förtidsröstningslokaler och öppettider vid val till Europaparlamentet 2019

5

§3
Ersättning och bemanning av röstmottagare i röstlokal (förtidsröstning)

7

§4
Vallokaler vid val till Europaparlamentet 2019

9

§5
Ordförande och bemanning i vallokal vid val till Europaparlamentet 2019

12

§6
Ersättning till röstmottagare i vallokal vid val till Europaparlamentet 2019

15

§7
Krav på röstmottagare

16

§8
Utbildningskrav för röstmottagare i val- och röstningslokal

17

§9
Nästa möte

18
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

§1

Informationer
Valnämndens beslut
Informationerna noteras.
Ärendebeskrivning
Följande informationer delges Valnämnden.
Namnändring av valdistrikt – valhandläggare Victoria Karlsson
Det finns förslag på att ändra namn på valdistrikten Långsele södra – Långsele norra till
Långsele – Österforse.
Då yttrande om detta ska vara Länsstyrelsen tillhanda före 1 december, är det för sent
inför EU-valet. Förslagsvis tar nämnden beslut i frågan sista mötet.
Utbildning Länsstyrelsen– valhandläggare Victoria Karlsson
Länsstyrelsen bjuder in till utbildning den 26 februari 2019.
Paul Höglund (C), Viktoria Karlsson, Fredrik Granholm och Kristina Ström-Jacobsson är
anmälda.
Valmyndighetens nyhetsbrev– valhandläggare Victoria Karlsson
Information om nyhetsbrev från Valmyndigheten kommer att delges Valnämnden på
möten. På Valmyndighetens hemsida, webbadress www.val.se finns all samlad
information angående valet.
Sollefteå kommuns hemsida– valhandläggare Victoria Karlsson
Information om valet till Europaparlamentet har publicerat på www.solleftea.se och
kompletteras allteftersom.
Utvärdering av valet i september 2018
Utvärderingen föregicks av ett enkätutskick till alla ordförande, vice ordförande och röstmottagare i valdistrikten liksom de som arbetat med förtidsröstningen.
Budget- och ekonomirapport – Ekonom Mattias Axelsson
Valnämndens utfall 2018 samt budget inför 2019 års val till Europaparlamentet redovisas.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

§2

Förtidsröstningslokaler och öppettider vid val till Europaparlamentet 2019
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

fastställa lokaler för förtidsröstning i enlighet med förvaltningens förslag, med
tillägg att lokalen i Långsele ska ha tillgång till två rum.

-

öppettiderna fastställs enligt förvaltningens förslag, med tillägg att förtidsröstningslokalerna även har kvällsöppet fram till kl. 20.00 torsdag 23 maj.

Ärendebeskrivning
Förtidsröstningen inför Europaparlamentsvalet inleds den 8 maj 2019. Valnämnden i
varje kommun ansvarar för förtidsröstningen och bestämmer vilka lokaler som ska ha
förtidsröstning.
Enligt vallagen ska det finnas minst en röstningslokal i varje kommun, öppen varje dag
under förtidsröstningsperioden. På valdagen ska en förtidsröstningslokal vara öppen
under samma tid som vallokalerna är öppna - mellan kl. 08:00-21:00.
Valmyndigheten rekommenderar att i första hand använda lokaler där det bedrivs någon
form av aktivitet och där många väljare passerar, t.ex. bibliotek och medborgarkontor.
Vid valen 2018 användes Sollefteå kommunhusentré, biblioteket i Långsele och medborgarkontoren i Näsåker, Junsele och Ramsele som förtidsröstningslokaler.
Samtliga lokaler är tillgängliga och väl lämpade för ändamålet, men eftersom kommunhusets entré är svårmöblerad - med hänsyn till insyn, köbildning och att det är många som
förtidsröstar där – föreslås att B-salen används istället.
Förvaltningen föreslår att B-salen i kommunhuset används som röstningslokal med
öppethållande under hela förtidsröstningsperioden, samt under valdagen.
Förvaltningen föreslår nedanstående lokaler som förtidsröstningslokaler vid val till
Europaparlamentet 2019.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Plats:
Sollefteå
Långsele
Näsåker
Ramsele
Junsele

Röstmottagningsställe:
Kommunhuset, B-salen
Biblioteket
Medborgarkontoret
Medborgarkontoret
Medborgarkontoret

Förvaltningen föreslår följande öppettider 8/5 t.o.m.25/5:
Sollefteå kommunhus, B-salen 8/5 t.o.m.25/5
Måndag-fredag kl. 09.00-18.00
Lördag kl. 10.00-14.00
Söndag kl. 10.00-14.00
Valdagen Sön 26/5 kl. 08.00-21.00
Medborgarkontoren i Ramsele 8/5 t.o.m. 24/5
Måndag-fredag kl. 09.00-16.00 Lunchstängt mellan kl. 12:00-13:00
Lördag 18/5 kl. 11.00-13.00
Medborgarkontoret i Junsele 8/5 t.o.m. 24/5
Måndag-fredag kl. 09.00-16.00 Lunchstängt mellan kl. 11:30-12:30
Lördag 18/5 kl. 11.00-13.00
Medborgarkontoret i Näsåker 8/5 t.o.m. 24/5
Måndag-fredag kl. 09.00-16.00 Lunchstängt mellan kl. 12:00-13:00
Lördag 18/5 kl. 11.00-13.00
Biblioteket i Långsele
Måndag-fredag kl. 14.00-18.00
Lördag 18/5 kl. 11.00-13.00
Förslag till beslut under överläggningarna
Mikael Sjölund (S) – Enligt förvaltningens förslag med tillägg att båda rummen i
Långsele bibliotek nyttjas samt att förtidsröstningslokalerna håller kvällsöppet fram till
kl. 20:00 torsdag 23 maj.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

§3

Ersättning och bemanning av röstmottagare i röstlokal (förtidsröstning)
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

ersättning till röstmottagare i förtidsröstningslokal är 130 kronor/timme.

-

frågan om antalet röstmottagare per röstningslokal återremitteras för ytterligare
beredning av förvaltningen.

Ärendebeskrivning
I varje röstningslokal (förtidsröstning) ska det finnas så många röstmottagare som behövs
för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Det måste alltid finnas två röstmottagare
närvarande i röstningslokalen under röstmottagningen.
Röstmottagarnas huvuduppgift är att ta emot väljarens röster och se till att röstningen går
rätt till. Röstmottagarna ska informera samt svara på frågor från väljaren och ansvarar
även för ordningen i lokalen. Röstmottagarna är skyldiga att hålla ordning på alla valsedlar, både de som måste finnas enligt lag och de som övriga partier själva levererar och
fyller på.
Vid valen 2018 tjänstgjorde alltid två röstmottagare samtidigt. När valet var slut hämtades
en utvärdering in från samtliga röstmottagare. Flertalet röstmottagningsställen lämnade
synpunkter att det varit högt tryck och att det vore önskvärt med flera röstmottagare.
Särskilt i kommunhusets entré var det mycket högt tryck och vid flertalet tillfällen fick
antalet röstmottagare kompletteras med ytterligare en person. Det var även högt tryck
under helgerna.
Inför detta val har det tillkommit en ny regel i vallagen som säger att den plats där valsedlarna ska tillhandahållas ska vara fri från insyn. Detta innebär större köbildning och att
kön behöver ordnas så att väljaren ensam kan hämta sina valsedlar, vilket i sin tur kommer
att kräva fler röstmottagare.
Regeringen kommer att ge kommunerna extra statsbidrag med 2.000 kr för varje vallokal
och 2.000 kr för varje röstningslokal. Statsbidraget avser inköp av avskärmningar avsedda
för platser där valsedlarna kan läggas ut.
Kommunerna kommer även att erhålla extra statsbidrag med 2.500 kr per valdistrikt där
syftet är att anlita extra röstmottagare i vallokalerna till följd av det nya kravet på
avskärmning.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Sollefteå kommun har 17 valdistrikt. Vid valet 2014 och 2018 hade kommunen fem
förtidsröstningslokaler.
Valdeltagandet förmodas bli lägre än vid senaste valet i september 2018, vilket kan innebära att arbetsinsatsen inte blir lika krävande. Men med anledning av den nya regeln om
avskärmning kring valsedlarna, kommer det behövas tre röstmottagare som tjänstgör samtidigt i röstningslokalen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ersättningen är oförändrad från 2018, dvs. 130
kr/tim och att i röstningslokalerna ska bemannas med tre röstmottagare samtidigt.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

§4

Vallokaler vid val till Europaparlamentet 2019
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

fastställa följande vallokaler:
Boteå
Graninge
Helgum
Hullsta
Junsele
Långsele N
Långsele S
Prästbordet
Ramsele
Remsle
Resele
Trästa
Ådalsliden
Ödsgård

-

- Rixdan
- Graningebyn
- Helgums skola
- Kommunhuset Cafeterian
- Centralskolan
- Knytpunkten
- Sörgården Österforse IP
- Församlingsgården
- Medborgarkontoret
- Fritidsgården Skedom
- Församlingshemmet Myre
- Kommunhuset A-salen
- Marcusgården
- Edselegården

beslut om röstlokaler i Ed, Skärvsta och Önsta hänskjuts till nästa möte.

Ärendebeskrivning
Varje valdistrikt ska ha en vallokal. I den vallokalen kan de som hör till distriktet rösta.
Valnämnden ska fastställa vilka vallokaler som ska finnas i Sollefteå kommuns 17 val
distrikt vid Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019.
Vallokalen bör vara centralt placerad med hänsyn till kommunikationer för de väljare som
bor i valdistriktet.
Alla vallokaler ska vara tillgängliga.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Nedan är en sammanställning över vilka vallokaler som använts vid tidigare val:
Valdistrikt:
Boteå
Ed
Graninge
Helgum
Hullsta
Junsele
Långsele N
Långsele S
Prästbordet
Ramsele
Remsle
Resele
Skärvsta
Trästa
Ådalsliden
Ödsgård
Önsta

Vallokal:
Rixdan
Församlingsgården
Graningebyn
Helgums skola
Kommunhuset, cafeterian
Centralskolan
Knytpunkten
Sörgården Österforse IP
Församlingsgården
Medborgarkontoret
Fritidsgården Skedom
Församlingshemmet Myre
Rödsta skola
Kommunhuset, A-salen
Marcusgården
Edselegården
Sollefteå Amatörteater

Samtliga vallokaler är tillgängliga och uppbokade helgen den 25-26 maj 2019.
I samband med valen 2018 har valkansliet inhämtat utvärderingar från röstmottagare i
valdistrikten. Synpunkter har inkommit på vallokaler i Ed (församlingsgården), Skärvsta
(Rödsta skola) och Önsta (Sollefteå Amatörteater).
Följande synpunkter har inkommit:
Ed:
Önsta:

svag belysning, ramp som saknar handtag/räcke
trång ingång, trångt och inte insynsskyddat där valsedlar hämtas, synpunkter
på rampen
Skärvsta: dålig överblick, trångt, svag belysning, inget utrymme att förhindra insyn, vallokalen är för liten, svårt att hålla kön, ombyggnation har varit mellan valen
2014 och 2018
I övrigt har inga andra synpunkter på vallokalerna inkommit, varken från medborgare
eller röstmottagare.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att i samband med val till Europaparlamentet 2019 använda samma
vallokaler som vid 2018 års allmänna val. Med undantag för vallokalerna i valdistrikt Ed,
Önsta och Skärvsta där en översyn först bör göras av valnämnden.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår att valnämndens ordförande ges delegation att i
samråd med valhandläggaren besluta om eventuella justeringar i vallokaler. Detta för att
underlätta ett snabbt beslut om behov för omställning uppkommer.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

§5

Ordförande och bemanning i vallokal vid val till Europaparlamentet 2019
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

utse följande ordföranden i valdistrikt:

Valdistrikt

Lokal

Ordförande

Boteå
Graninge
Hullsta
Junsele
Långsele norra
Prästbordet
Skärvsta
Trästa
Ödsgård

Rixdan
Graningebyn
Kommunhusets cafeteria
Centralskolan
Knytpunkten
Församlingsgården
Rödsta skola
Kommunhuset A-sal
Edselegården

Laila Lindholm
Rose-Marie Eliasson
Anneli Lundberg
Tora Larsson
Catrine Josefsson
Anders Westin
Kerstin Tåqvist
Olle Widerberg
Lillemor Edholm

-

övriga ordföranden i övriga valdistrikt hänskjuts till nästa möte

-

uppdra till respektive ordförande att inkomma med förslag på vice ordförande och
fem röstmottagare senast den 10 mars 2019.

-

tjänstgöringsschema för ordförande och vice ordförande ska delges valnämnden i
god tid innan valdagen, för att säkerställa att någon av dem alltid finns på plats i
vallokalen.

Ärendebeskrivning
Ordföranden leder och fördelar arbetet i vallokalen. Är inte ordförande på plats i vallokalen är det vice ordförande som leder arbetet. Någon av dem måste alltid finnas på
plats i vallokalen. Ordförande tillsammans med vice ordförande ansvarar för transport och
redovisning av rösterna vid mottagningen på valnatten i kommunhuset.

Valhandläggaren kommer under v. 4 söka kontakt med ordförande i respektive valdistrikt
för att höra om de har möjlighet att även i detta val ta på sig ansvaret som ordförande.
Redogörelse lämnas vid valnämndens sammanträde i slutet av januari.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, för det fall samtliga ordföranden accepterar uppdraget, nedanstående personer till ordförande och att dessa får i uppdrag senast den 10
mars 2018 lämna förslag till valnämnden på vice ordförande samt fem röstmottagare.
Dessutom inkomma med ett tjänstgöringsschema som visar hur arbetet fördelas i vallokalen för att säkerställa att ordförande eller vice ordförande alltid finns på plats.
Valdistrikt
Boteå
Ed
Graninge
Helgum
Hullsta
Junsele
Långsele Norra
Långsele Södra
Prästbordet
Ramsele
Resele
Remsle
Skärvsta
Trästa
Ådalsliden
Ödsgård
Önsta

Ordförande
Laila Lindholm
Jörgen Fors
Rose-Marie Eliasson
Margareta Strömqvist
Anneli Lundberg
Tora Larsson
Catrine Josefsson (ny)
Jan Nilsson
Anders Westin
Carina Jonsson
Lena Högberg
Carola Backlund
Kerstin Tåqvist
Kerstin Hansson
Lillemor Edholm
Erik Löfgren

Valnämnden ska därefter förordna vilka personer som ska arbeta som röstmottagare i vallokal. Det är bra om kommunen har en så bred rekryteringsbas som möjligt när röstmottagare utses med hänsyn till exempelvis ålder, kön och etnicitet. Ett rimligt krav är dock
att personen är över 18 år.
Vallokal
Vid valen 2018 bemannades valdistrikten med sex röstmottagare (en ordförande, en vice
ordförande samt fyra röstmottagare). Minst tre röstmottagare måste finnas närvarande
samtidigt i vallokalen och en av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Ny regel i vallagen om avskärmning av valsedlar
Inför detta val har det tillkommit en ny regel i vallagen som säger att den plats där valsedlarna ska tillhandahållas ska vara fri från insyn. I många vallokaler och
förtidsröstningslokaler kan detta innebära större köbildning. Kön behöver också ordnas så
väljaren ensam kan hämta sina valsedlar, vilket kan kräva fler röstmottagare. Regeringen
kommer därför ge kommunerna extra statsbidrag med 2.500 kr per valdistrikt. Syftet är att
göra det möjligt att anlita extra röstmottagare i vallokalerna för att hantera eventuell köbildning till följd av det nya kravet på avskärmning av platsen för valsedlar.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår, med anledning av den nya regeln om avskärmning
av valsedlarna, att valdistrikten bemannas med ytterligare en (1) röstmottagare. Det
innebär att valdistrikten består av en ordförande, en vice ordförande och fem röstmottagare.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

§6

Ersättning till röstmottagare i vallokal vid val till Europaparlamentet 2019
Beslut
Valnämnden beslutar att
- ersättningen till ordförande i valdistrikt är 3.000 kr
- ersättning till vice ordförande i valdistrikt är 2.500 kr
- ersättning till övrig röstmottagare i valdistrikt är 2.000 kr
- reseersättning betalas ut för sträckan vid utbildningstillfället tur och retur
- reseersättning betalas ut för sträckan vid erhållande av röstlängden tur och retur
- reseersättning betalas ut för sträckan på valdagen från vallokal till kommunhuset tur
och retur
- reseersättning betalas ut till och från vallokalen max två resor på valdagen tur och retur
- arvode och ersättning enligt reglemente
Ärendebeskrivning
Vid val till Europaparlamentet är vallokalerna öppna en timme längre än vid val till
riksdag, kommun och landsting, men valdeltagandet förmodas bli lägre än vid senaste
valet i september 2018, vilket kan innebära att arbetsinsatsen inte blir lika krävande.
Ersättning
Valnämnden har i samband med valen 2018 jämfört arvodet med andra kommuner i länet
och konstaterat att Sollefteås ersättning ligger i nivå med grannkommunernas. Vid valen
2018 beslutade valnämnden om arvode nedan:
Ordförande i valdistrikt:
Vice ordförande i valdistrikt:
Övriga röstmottagare i valdistrikt:

3.000 kr
2.500 kr
2.000 kr

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att arvodesbelopp och ersättning är oförändrade
från de allmänna valen 2018.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

§7

Krav på röstmottagare
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

röstmottagare ska ha fyllt 18 år

-

för att förordnas som röstmottagare måste personen genomgå en utbildning för
röstmottagare som kommunen anordnar under våren 2019

-

ordförande och vice ordförande i ett valdistrikt inte får vara nära anhöriga till
varandra

-

både majoritet och opposition finns representerade bland röstmottagarna om
politisk tillhörighet är känd

-

ge valkansliet i uppdrag att påbörja rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen.

Ärendebeskrivning
Valnämnden ska förordna röstmottagare till förtidsröstningsperioden och till valdagen.
Vem som helst kan arbeta som röstmottagare. Ett rimligt krav är dock att personen är över
18 år. Det ska alltid ske en individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet. För att
förordnas som röstmottagare måste personen genomgå avsedd utbildning för uppdraget
som kommunen anordnar under våren 2019.
Det är inte heller reglerat om man får/bör vara partiaktiv som röstmottagare, där skiljer sig
traditionerna åt i de olika kommunerna. Vissa valnämnder rekryterar inte personer med
politisk anknytning medan andra valnämnder inte ser politiskt engagemang som hinder.
Vallagskommittén vill inte föreslå några regler alls när det gäller röstmottagare, men
tycker att en befogad gräns borde vara att en person som kandiderar på lista inte ska vara
röstmottagare. Det väsentliga i sammanhanget är att röstmottagarna agerar så att väljarnas
förtroende för valförfarandet upprätthålls.
I Sollefteå kommun finns politiker som utan anmärkning arbetat som röstmottagare och
ordförande för valdistrikt under många år och inte heller ifrågasatts. Dessa röstmottagare
bör få fortsatt förtroende vid detta val och för att undvika en intressekonflikt bör även
andra politiskt aktiva vara godtagbara som röstmottagare.
Valkansliet ska påbörja rekryteringen av röstmottagare till förtidsröstningen. Personer
som hade uppdrag som röstmottagare vid valet 2018 ska i möjligaste mån kontaktas.
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§8

Utbildningskrav för röstmottagare i val- och röstningslokal
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

obligatorisk närvaro gäller vid utbildning av röstmottagare

-

webb-utbildningsfilmen ska visas vid utbildningstillfällena

Ärendebeskrivning
Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas som röstmottagare. Utbildning är obligatorisk för varje röstmottagare, ordförande och vice ordförande i val- eller röstningslokal oavsett tidigare erfarenheter av valarbete. Samtliga
personer som ingår i valkansliet kallas till utbildning.
Valmyndigheten tillhandahåller bl.a. följande utbildningsmaterial:
• Handledning för röstmottagare i vallokal
• Handledning för röstmottagare i röstningslokal
• Webbutbildning för röstmottagare i vallokal och röstningslokal. Till webbutbildningen finns ett tillhörande test.
Vid valen 2014 och 2018 beslutade valnämnden i Sollefteå kommun om obligatorisk
utbildning av samtliga röstmottagare.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår obligatorisk utbildning av samtliga röstmottagare
som ska tjänstgöra i val- och röstningslokal.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden att bjuda in samtliga röstmottagare i
vallokal till utbildning som genomförs vid två kvällar i maj. Utbildning av röstmottagare i
röstningslokal samt utbildning av ambulerande röstmottagare arrangeras under dagtid i
april
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§9

Nästa möte
Torsdag 14 mars kl 13.00-15.00
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