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Bevis om anslag av protokoll
valnämnds protokoll från sammanträdet 2018-02-22 är justerat.
Anslagsdag

2018-02-27

Anslaget tas ner
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen
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§ 10

Dnr 292815

Justering av protokoll
Valnämndens beslut
Valnämnden utser Bengt-Göran Sandell till att justera protokollet.
Bakgrund
Valnämnden ska besluta vem som ska justera protokollet utöver ordförande.
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§ 11

Dnr 2018-00005

Begäran från kommunstyrelsen om rapportering av
tillgänglighetsarbete under 2017
Valnämndens beslut
Valnämnden lämnar följande yttrande som svar på kommunstyrelsens
begäran om en rapport om tillgänglighetsarbetet 2017:
Sedan förändringar i vallagen trädde i kraft 2015 har kommunernas
möjlighet till dispens från tillgänglighetskravet på samtliga
röstmottagningsställen tagits bort. Valnämndens bedömning är att alla de
lokaler som användes vid valen 2014 levde upp till kravet om tillgänglighet.
Inför varje val gör nämnden dock en ny bedömning av samtliga lokaler.
Under 2017 och början av 2018 har nämnden sett över beståndet av
röstmottagningsställen och gjort flera förändringar. Dessa görs alltid med
tillgänglighetsperspektivet som främsta parameter. Därutöver påverkar andra
parametrar i vallagen vilken lokal som används, exempelvis geografisk
närhet till valdistriktet, anknytning till politisk eller religiös sammanslutning
eller till företag. Det innebär att vissa lokaler så klart är bättre än andra men
alla är tillgängliga.
Valnämnden arbetar även med att utbilda röstmottagarna i att exempelvis
möblera lokalen på så sätt så det underlättar röstningen för alla väljare.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 72 2018-01-30 beslutat att uppmana
samtliga nämnder och bolag att senast den 28 februari 2018 inkomma med
en rapport om hur de arbetat med tillgänglighetsfrågor under 2017.
Bakgrunden till utskottets begäran anges vara I kommunfullmäktiges beslut i
§ 230/2015 om den nya organisationen för kommunens samverkan med
funktionsnedsättningsrörelsen står det att ”Samtliga nämnder årligen ska
hantera och följa upp tillgänglighetsarbetet inom det egna
verksamhetsområdet”. Dock står det inte hur detta ska göras och eftersom
KS samverkansråd endast är rådgivande till kommunstyrelsen saknas mandat
att be nämnderna inkomma med en rapport. KS samverkansråd föreslår nu
kommunstyrelsen att uppmana nämnderna att lämna in en
uppföljningsrapport om tillgänglighetsarbetet under 2017.
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Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 februari 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att sedan förändringar i
vallagen trädde i kraft 2015 har kommunernas möjlighet till dispens från
tillgänglighetskravet på samtliga röstmottagningsställen tagits bort.
Valnämndens bedömning är att alla de lokaler som användes vid valen 2014
levde upp till kravet om tillgänglighet. Inför varje val gör nämnden dock en
ny bedömning av samtliga lokaler. Under 2017 och början av 2018 har
nämnden sett över beståndet av röstmottagningsställen och gjort flera
förändringar. Dessa görs alltid med tillgänglighetsperspektivet som främsta
parameter. Därutöver påverkar andra parametrar i vallagen vilken lokal som
används, exempelvis geografisk närhet till valdistriktet, anknytning till
politisk eller religiös sammanslutning eller till företag. Det innebär att vissa
lokaler så klart är bättre än andra men alla är tillgängliga.
Valnämnden arbetar även med att utbilda röstmottagarna i att exempelvis
möblera lokalen på så sätt så det underlättar röstningen för alla väljare.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 12

Dnr 2018-00007

Fråga om begränsat öppethållande i vissa valdistrikt
(Furuby, Dädesjö, Nöbbele, Åby)
Valnämnds beslut
Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler i våra 51 valdistrikt ska vara
öppna för röstning mellan klockan 08.00 till 20.00 den 9 september 2018.
Bakgrund
Vallagen ger kommunerna möjlighet att begränsa öppethållandet i vissa
vallokaler på valdagen enligt nedan beskrivning i kursivt:
21 § En vallokal skall vara öppen för röstning
1. vid val till Europaparlamentet: mellan klockan 8.00 och 21.00,
2. vid övriga val: mellan klockan 8.00 och 20.00.
Om väljarna i ett valdistrikt ändå har tillräckligt goda möjligheter att rösta,
får kommunen bestämma att de öppettider som sägs i första stycket skall
begränsas för en viss vallokal. En vallokal måste dock alltid vara öppen
1. vid val till Europaparlamentet: minst mellan klockan 9.00 och 13.00 samt
mellan klockan 17.00 och 21.00,
2. vid övriga val: minst mellan klockan 9.00 och 13.00 samt mellan klockan
17.00 och 20.00.
Om kommunen avser att begränsa öppethållandet i en vallokal, skall
kommunen samråda med länsstyrelsen innan den beslutar i saken.
Kommunen skall ange varför den gjort bedömningen att väljarna får
tillräckligt goda möjligheter att rösta trots begränsningen.
Växjö kommun har vid tidigare val (senast 2010) valt att utnyttja denna
möjlighet. Senast det gjordes begränsades öppethållandet i distrikten Furuby,
Dädesjö och Nöbbele och Åby på grund av distriktens storlek.
2014 gjordes inledande sonderingar med länsstyrelsen i saken men man
bedömde då inte att man kunde motivera tillräckligt för länsstyrelsen att
väljarna får tillräckligt goda möjligheter att rösta trots begränsningen.
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Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 februari 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att valkansliet är av
uppfattningen att röstningen bör pågå från 08.00 till 20.00 i samtliga
vallokaler. Dels ser vi svårigheter att motivera att väljarna får tillräckligt
goda möjligheter att rösta trots begränsningen. Dessutom anser vi att en
tillfällig stängning skapar problem med säkerheten. Valurnor och annat
material måste då låsas in eller tas med hem av röstmottagarna under
stängning. Vi anser att detta är ett onödigt riskabelt och värdet motiverar inte
riskerna. Det skapar även en del administrativt merarbete. Vi bedömer att
man sparar totalt 15 000 kr i kostnader för röstmottagarna om man begränsar
öppethållandet men att den summan inte motiverar begränsningen.
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§ 13

Dnr 2018-00006

Kommunstyrelsens remiss av regeringens promemoria
Stärkt skydd för valhemligheten
Valnämndens beslut
Valnämnden tillstyrker förslagen i promemorian med den skillnaden att
nämnden anser att lagändringarna bör träda i kraft 1 mars 2019 istället för 1
oktober 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har sänt Justitiedepartementets promemoria Stärkt skydd
för valhemligheten till valnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen önskar
svar senaste 16 mars.
Promemorian är resultatet av ytterligare övervägningar baserat på 2015 års
valutredning som resulterade i betänkandet Snabbare omval och förstärkt
skydd för valhemligheten (SOU 2016:71).
I promemorian föreslår regeringen ändringar i vallagen avseende
presentationen av valsedlar i samtliga röstmottagningsställen i syfte att
stärka valhemligheten. De nya bestämmelserna ska träda i kraft 1 oktober i
år, således efter ordinarie val till riksdag, kommuner och landsting. De
kommer då bli aktuella vid ett eventuellt extraval eller omval och vid
kommande EU-val 2019.
Förslaget om hur valsedlarna ska presenteras innebär att det ställs krav på att
det i anslutning till en vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning ska
ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. För att kravet på
avskärmning ska vara uppfyllt krävs att valsedelstället effektivt skyddas från
insyn från andra väljare så att en väljare kan välja sina valsedlar utan
påverkan och insyn från andra väljare. Om en sådan plats inte kan anordnas i
anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 februari 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att
valkansliet bedömer att den lösning för valsedlarna som regeringen
presenterar är bättre än den lösning med nya typer av valskärmar (valbås där
valsedlar finns tillgängliga bakom varje skärm) som föreslogs i betänkandet
Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71).
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Med föreslagen lösning uppnår man ett bättre skydd för valhemligheten men
till en lägre kostnad. Dessutom torde risken för sabotage vara betydligt
mindre med denna lösning.
Förslaget kommer dock ha vissa konsekvenser för röstmottagningen och för
ekonomin. Skapandet av en avskärmad plats där väljaren en och en hämtar
valsedlar kommer sannolikt att leda till en ökad köbildning i vallokalerna.
Däremot kan säkert känslan av ordning och reda i lokalen öka. Det kommer
sannolikt bli nödvändigt att en röstmottagare kontrollerar valsedlarna efter
varje väljare för att undvika sabotage. Det kan innebära att antalet
röstmottagare måste utökas i många lokaler vilket kommer leda till ökade
kostnader. Regeringen anger i promemorian att man kommer öka anslaget
till kommunerna med 15 000 000 kronor för ökade kostnader för
röstmottagare, vilket procentmässigt borde betyda ökade anslag på mellan
100 000 – 150 000 kronor för Växjö kommun.
Promemorian beskriver inte exakt hur avskärmningen av valsedlarna ska gå
till. Det anges dock att regeringen räknar med att öka anslaget till
kommunerna med 17 000 000 kronor i en engångssumma för att ersätta
materialköp för avskärmning, vilket procentmässigt skulle innebära en
kostnad för Växjö kommun på mellan 100 000 – 200 000 kronor.
Förslaget kan innebära att kommunen blir tvungen att byta flera av de
röstmottagningsställen som används om det inte finns utrymme att skapa en
sådan avskärmad plats som lagen kommer kräva. Dock är det positivt att
möjligheten att placera valsedlarna inne i vallokalen finns kvar vilket ökar
flexibiliteten och minskar risken att många lokaler måste bytas ut samtidigt.
Valkansliet anser att lagen bör träda i kraft den 1 mars 2019 istället för 1
oktober 2018. Det kommer ge mer tid att hitta genomtänkta och generella
lösningar för avskärmningen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 14

Dnr 2017-00008

Öppettider för förtidsröstning i Stadsbiblioteket på
valdagen den 9 september 2018
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att förtidsröstningen i Stadsbiblioteket på valdagen
den 9 september 2018 ska pågå mellan klockan 08.00 och 20.00.
2. Beslutet upphäver den del av valnämndens beslut i § 4/2018 som gäller
öppettider för förtidsröstning i Stadsbiblioteket på valdagen den 9 september
2018.
Bakgrund
Enligt nya bestämmelser i vallagen ska minst en förtidsröstningslokal i varje
kommun vara öppen för röstmottagning på valdagen under den tid som
ordinarie vallokaler har öppet, alltså mellan klockan 08.00 och 20.00.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 9 februari 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att vid tidigare val har
Växjö kommun haft förtidsröstning i Stadsbiblioteket på valdagen mellan
klockan 10.00 och 20.00. När valnämnden fattade beslut om öppettider för
förtidsröstning i § 4/2018 hade valkansliet missat att uppmärksamma denna
ändring i vallagen. Det behöver nu rättas till.
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§ 15

Dnr 2017-00009

Uppdrag att utreda om utdrag ur brottsregister ska
begäras för röstmottagare
Valnämndens beslut
Valnämnden återremitterar ärendet och uppdrar till valkansliet att
återkomma med förslag på hur ärendet ska fortskrida.
Bakgrund
Valnämnden gav den 14 september 2017 kanslichefen i uppdrag att diskutera
frågan om kommunen ska kräva utdrag ur brottsregister för dem som vill
arbeta som röstmottagare med säkerhetsfunktionen.
Beslutsunderlag

Yrkanden
Benny Johansson (M): Valnämnden återremitterar ärendet och uppdrar till
valkansliet att återkomma med förslag på hur ärendet ska fortskrida.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att valnämnden
beslutar enligt det egna yrkandet.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kanslichefen
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§ 16

Dnr 293120

Information och diskussion kring särskild
röstmottagning (institutionsröstning) och ambulerande
röstmottagare
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar informationen och tar upp ärendet igen vid
nästkommande sammanträde.
Bakgrund
Nya bestämmelser i vallagen inför kommande val 2018 gör gällande att
”väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina
valsedlar till ambulerande röstmottagare”. Varje kommun ska alltså ha en
organisation för att kunna erbjuda ambulerande röstmottagare under
förtidsröstningsperioden och på valdagen.
Detta nya inslag öppnar för en diskussion om den ambulerande
röstmottagningen på något sätt kan ersätta eller komplettera den särskilda
röstmottagning (institutionsröstning) som Växjö kommun brukar ha
söndagen före valdagen.
Valnämnden kommer behöva besluta om hur både den ambulerande
röstmottagningen och den särskilda röstmottagningen ska genomföras vid
valet 2018.
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§ 17

Dnr 2018-00008

Utbildning för röstmottagare 2018
Valnämndens beslut
1 . Valnämnden beslutar att obligatorisk utbildning för röstmottagare som
ska tjänstgöra på valdagen den 9 september ska ske på kvällstid vid följande
datum:
27/8, 28/8, 29/8 och 30/8. (Vecka 35.)
2 . Valnämnden beslutar att obligatorisk utbildning för röstmottagare som
ska tjänstgöra vid förtidsröstningen med start 22/8 ska ske på kvällstid
följande datum: 16/8.
3 . Valnämnden uppdrar till valkansliet att bestämma exakta klockslag och
att boka lämpliga lokaler för utbildningarna.
4 . Valnämnden uppdrar till valkansliet att ta fram förslag på utbildningens
innehåll som presenteras för valnämnden vid ett kommande sammanträde.
5 . Valnämnden uppdrar till valkansliet att ta fram förslag på en anpassad
version av utbildning för de röstmottagare som inte kan delta vid de
ordinarie utbildningstillfällena, samt för reserver som tillkommer sent till
valorganisationen.
6 . Valnämnden beslutar att samtliga nämndens ledamöter och ersättare ska
delta vid minst ett utbildningstillfälle under vecka 35.
7 . Utbildning för de som ska vara röstmottagare för den ambulerande
röstmottagningen samt eventuell institutionsröstning bestäms vid ett
kommande sammanträde i samband med beslut kring hur valnämnden ska
organisera den ambulerande röstmottagningen samt institutionsröstningen.

Bakgrund
Enligt vallagen ska alla som tjänstgör som röstmottagare ha fått ta del av
valnämndens utbildning. Utformningen av denna utbildning är upp till varje
kommun att bestämma om. Valnämnden kommer därför behöva fatta beslut
om datum för de obligatoriska utbildningarna samt deras innehåll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
14 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2018-02-22

Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 15 februari 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att valkansliet bedömer
att 4 ordinarie utbildningstillfällen kommer behövas för de cirka 350
funktionärer som ska utbildas. Vårt mål är att boka in röstmottagarna efter
valdistrikt så att de som ska jobba tillsammans får en chans att träffas före
valdagen. Valkansliets bedömning är dock att vi kommer behöva besluta om
en anpassad ”snabbutbildning” som kan ges till dem som av god anledning
inte kan medverka vid ordinarie tillfällen eller för reserver som tillkommer
nära valdagen.
Specifik utbildning kommer även behövas för de som ska tjänstgöra vid
förtidsröstningen, som ambulerande röstmottagare och vid en eventuell
institutionsröstning.
Det är dessutom lämpligt att valnämndens ledamöter och ersättare deltar vid
den ordinarie utbildningen, dels för att få samma information som
röstmottagarna men också för att träffa röstmottagarna.
För att röstmottagarna ska kunna planera ledigheter osv. är det bra om
datumen för utbildningarna bestäms så tidigt som möjligt. Innehållet i de
olika utbildningarna får beslutas om vid ett kommande sammanträde under
våren.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Valkansliet
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§ 18

Dnr 293117

Information om vallokaler på valdagen
Valnämndens beslut
1 . Valnämnden noterar informationen och beslutar att följande vallokaler
ska användas i berörda distrikt på valdagen den 9 september 2018:
•
•
•

Teleborg Centrum: Biblioteket.
Hovshaga Centrum: Hagalund.
Nöbbele: Sockenstugan.

2 . Valnämnden tar upp frågan om vilken vallokal som ska användas i
Furuby vid ett kommande sammanträde.
Bakgrund
Fredrik Pettersson informerar om arbetet med att inventera och boka
ordinarie vallokaler i kommunens 51 valdistrikt för röstningen på valdagen
den 9 september. Valnämnden kommer vid ett senare tillfälle att formellt
besluta om samtliga vallokaler.
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§ 19

Dnr 293118

Tidplan
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Tidplanen för de förberedelser som görs inför 2018 års RKL-val presenteras
för valnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
17 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2018-02-22

§ 20

Dnr 2018-00002

Valmyndighetens nyhetsbrev
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar redovisningen.
Bakgrund
Valmyndighetens nyhetsbrev nummer 1 för 2018 redovisas för valnämnden.
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§ 21

Dnr 2018-00001

Meddelanden
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar redovisningen av inkommet beslut.
Bakgrund
Följande information av intresse har inkommit till valnämnden sen
föregående sammanträde:
•

Kommunfullmäktiges beslut i § 37/2018 att utse Benny Johansson
(M) till ny ordförande i valnämnden.
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§ 22

Dnr 292816

Övrigt
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att valnämndens ledamöter och valkansliet ska köra ut
förtidsrösterna till vallokalerna på valdagen den 9 september 2018.
Bakgrund
Valnämnden planerar att köpa tjänsten att hämta och sortera förtidsröster
från förtidsröstningsställena under valet 2018. Frågan lyfts om den externa
aktören även ska ansvara för att köra ut förtidsrösterna till vallokalerna på
valdagen den 9 september.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Valkansliet
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