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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
valnämndens protokoll från sammanträdet 2019-03-28 är justerat.
Anslagsdag

2019-04-08

Anslaget tas ner

2019-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kansliavdelningen

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

Underskrift
………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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§ 27

Dnr 292815

Justering av protokoll
Valnämndens beslut
Valnämnden utser Bengt-Göran Sandell (S) till att justera protokollet.
Bakgrund
Valnämnden ska besluta vem som ska justera protokollet utöver ordförande.
Justeringen äger rum i kommunhuset, kansliavdelningen, den 5 april klockan
13.00.
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§ 28

Dnr 2019-00012

Användande av blankett för att möjliggöra att rösta
med röstkort i digital form
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att använda blankett från länsstyrelserna för att
möjliggöra användningen av röstkort i digital form vid EP-valet 2019.
Blanketten ska dock ses som en sista utväg i de fall väljaren inte kan få ett
vanligt dubblett-röstkort i tid för att kunna rösta.
Bakgrund
Kommunchefen har i en skrivelse den 11 mars föreslagit att valnämnden inte
bör använda blankett för att möjliggöra att rösta med röstkort i digital form
då det saknar direkt stöd i lag. Valkansliet har efter att nya uppgifter
tillkommit i ärendet och ytterligare bedömning kommit fram till ett nytt
förslag till beslut till valnämnden, enligt vad som framgår ovan i denna
skrivelse.
I samband med starten av förtidsröstningen vid valet 2018 meddelade
länsstyrelsen att kommunerna inte kunde neka en väljare att förtidsrösta om
personen visade upp en digital version av sitt röstkort, exempelvis en
skärmbild i mobilen. Länsstyrelsen skickade ut en blankett som skulle fyllas
i för hand av röstmottagarna och läggas i fönsterkuvertet istället för
röstkortet. Växjö kommun gjorde enligt länsstyrelsens instruktioner och
använde blanketten på våra förtidsröstningsställen.
Efter valet fick kommunen information från länsstyrelsen att valmyndigheten
anser att blanketten inte är förenligt med vallagen. Av den anledningen skrev
kommunen till valmyndigheten för att få deras bild av situationen.
Sammanfattningsvis skriver valmyndigheten att förfarandet saknar stöd i
lagen och att ”syftet får därför anses vara att rädda den aktuella väljarens
röst”.
När kommunen frågar länsstyrelsen om en sådan blankett därmed ska
användas vid EP-valet 2019 uttrycker de nu ungefär samma sak som
valmyndigheten, nämligen att blanketten kan användas som en sista utväg
för att förhindra att en väljare annars inte kan rösta.
Vi har genom Lessebo kommun fått information från SKL:s valkonferens i
Malmö den 21 mars. Där var länsstyrelsen och valmyndigheten inte helt
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överens om förfarandet med blanketten men budskapet var att det är en lucka
i lagen och att man inte får lov att hindra någon att rösta, d.v.s. då måste man
ta blanketten om inte man kan ordna med utskrift.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 25 mars 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det råder osäkerhet
kring lagligheten av en blankett för att ersätta röstkortet. Inte heller har
valprövningsnämnden tagit ställning i ett sådant ärende. Men eftersom
länsstyrelserna tagit fram en blankett och både länsstyrelserna och
valmyndigheten ger uttryck för vikten av att se till så alla röstberättigade
faktiskt får rösta bedömer vi att vi i undantagsfall bör använda blanketten.
Blanketten bör dock bara användas om ett vanligt dubblettröstkort inte kan
ordnas till väljaren i tid för att hen ska hinna rösta.
Beslutet skickas till
För kännedom
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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§ 29

Dnr 2019-00013

Ambulerande röstmottagning vid EP-valet 2019
Valnämndens beslut
1 . a) Valnämnden förordnar följande personer som ambulerande
röstmottagare:
Fredrik Pettersson, Martin Fransson, Carina Elmefall. Samtliga arbetar på
kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun.
b) Valnämnden förordnar, under förutsättning att de genomgår utbildning,
följande personer som ambulerande röstmottagare:
Jonna Johansson, Erika Gustavsson, Martin Ljungberg, Anna Carlsson,
Monica Sandberg, Wiktor Lindbom, Elina Landqvist och Åsa Edberg.
Samtliga arbetar på kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun.
Inger Svensson och Ulla Borgström, externa röstmottagare.
Valnämndens ledamöter och ersättare: Benny Johansson, Bengt-Göran
Sandell, Hannington Lubwama, Yvonne Ekaremål, Emelie Öberg, Frank
Hjelm, Tajma Sisis, Tobias Adersjö, Nils-Erik Carlström och Kristian
Rappner.
c) Valnämnden delegerar till nämndens ordförande att för valet EP-valet
2019 förordna fler ambulerande röstmottagare vid behov.
2 . Ambulerande röstmottagare anställda av Växjö kommun får ingen
ersättning utöver ordinarie lön. Externa röstmottagare arvoderas enligt
bestämmelser fastställda av KSOP i § 9/2019.
3 . a) Den ambulerande röstmottagningen i Växjö kommun genomförs enligt
överenskommelse mellan den person som är i behov och valkansliet på
vardagar mellan kl. 10.00 – 17.00, under perioden 8 maj till 24 maj.
b) Den ambulerande röstmottagningen är även tillgänglig på valdagen den 26
maj mellan kl.08.00 till 21.00. Tjänsten kan endast erbjudas om valkansliet
hinner ta emot rösten före klockan 21.00.
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4 . Den ambulerande röstmottagningen är ”kopplad” till röstningslokalen
Stadsbiblioteket. Det innebär att röster som tagits emot av ambulerande
röstmottagare lämnas till röstningslokalen på Stadsbiblioteket. I den dagliga
rapporteringen till valmyndigheten görs ingen skillnad på röster mottagna på
Stadsbiblioteket eller via ambulerande röstmottagare. Den ambulerande
röstmottagningen ska dock ha en egen väljarförteckning för att kunna
redovisa antalet mottagna röster efter valet.
Bakgrund
Enligt bestämmelser i vallagen ska:
”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.
Vid röstmottagning enligt första stycket gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna om röstning och röstmottagning i detta kapitel och 8 kap.
och bestämmelserna om röstmottagning i röstningslokal i 10 kap. Lag
(2014:301).”
Växjö kommun ska således erbjuda ambulerande röstmottagare under
förtidsröstningsperioden och på valdagen. Exakta tider och hur
organisationen kring detta ska se ut är upp till varje kommun att besluta om.
Ambulerande röstmottagare ska i princip ha med sig samma materiel som
finns i en vanlig röstningslokal. Materielen måste av praktiska skäl anpassas
för att lätt kunna bära med sig och tas med in i människors hem.
En väsentlig skillnad mellan ambulerande röstmottagare och budröstning är
att ambulerande röstmottagare har rätt att hjälpa väljaren att göra iordning
sin röst, något inte ett bud har.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 11 mars 2019 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att vid valet 2018 tog vi
emot 56 stycken röster via ambulerande röstmottagare. Det var fler än vi
hade förväntat oss. Valmyndigheten meddelade att trycket var stort i hela
Sverige så en underskattning av hur mycket arbete denna nya lag skulle
innebära fanns generellt.
Inför 2019 års val har valkansliet resonerat om två externa röstmottagare ska
användas för tjänsten för att minska trycket på kansliavdelningen. Efter möte
med kontaktcenter om EP-valet framkom dock att tjänsten senior-lots kunde
hjälpa kansliavdelningen med den ambulerande röstmottagningen då det
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finns gemensamma nämnare i kundkrets. Sambandsvinster kan därmed
också göras. Med denna lösning så behöver kansliavdelningen endast ha en
medarbetare vid varje tillfälle vilket minskar belastningen. Antalet som
kommer efterfråga tjänsten förväntas minska något vid EP-valet eftersom
valdeltagandet i allmänhet sjunker med cirka en tredjedel.
Vid valet 2018 användes de två röstmottagare som används vid den särskilda
röstmottagningen även vid den ambulerande röstmottagningen under två
dagar under valveckan. Planen är att ha samma upplägg vi EP-valet 2019 vid
behov.
Vid valet till riksdag, landsting och kommun 2022 bedömer valkansliet att
efterfrågan kommer öka och då bör vi återigen överväga om externa
röstmottagare ska användas för all ambulerande röstmottagning.
Eftersom vallagen kräver att minst en förtidsröstningslokal är öppen under
hela tiden ordinarie vallokaler är öppna på valdagen gör vi bedömningen att
det är rimligt att även ambulerande röstmottagare finns tillgängliga under
samma tider på valdagen. En röst måste dock tas emot före klockan 21.00, så
en inbyggd begränsning kommer uppstå beroende på när personen som är i
behov av tjänsten hör av sig och antalet lediga ambulerande röstmottagare.
För att vara säkra på att kunna besöka alla som hör av sig på valdagen kan
valnämndens ledamöter och ersättare utses till ambulerande röstmottagare
eftersom de tjänstgör hela valdagen.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Valkansliet
För kännedom
Kontaktcenterchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
9 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-03-28

§ 30

Dnr 2019-00014

Revidering av checklista för ordförande i vallokal
Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner revideringen av dokumentet ”Checklista för
ordförande i vallokal” daterad 2019-03-14.
Bakgrund
Valnämnden antog i § 38/2018 en checklista för ordförande i vallokal.
Dokumentet är ett hjälpmedel för ordförande i ett valdistrikt att veta vad hen
ska göra före och under valdagen. Sedan valet 2018 har vissa ändringar
gjorts angående leverans av valmaterial och rutiner för larm/taggar/nycklar
till vallokalerna. Av den anledningen behöver dokumentet revideras.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 14 mars föreslagit att valnämnden
godkänner revideringen av dokumentet ”Checklista för ordförande i
vallokal” daterad 2019-03-14.
Beslutet skickas till
För kännedom
Ordförande i vallokal
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§ 31

Dnr 2019-00015

Skrivelse till gruppledarna angående propaganda vid
vallokaler vid EP-valet 2019
Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner skrivelse till gruppledarna angående propaganda
med mera vid EP-valet 2019 daterad 2019-03-20, med följande ändringar:
Punkt 1 ska ha följande lydelse: Valnämnden anser att det är en god
tradition att partierna står utanför vallokalerna och erbjuder/delar ut
valsedlar på valdagen. Valnämnden vill dock påtala att det är olämpligt att
vara alltför aktiv och ”tvinga på” de röstande sin valsedel. Sunt förnuft
måste råda!
Punkt 2 ska ha följande lydelse: Valnämnden påtalar det olämpliga i att gå
in i vallokalerna klädda i någon form av kampanjkläder. Det är nämndens
bestämda uppfattning att ingen politisk propaganda får förekomma i eller
utanför vallokalerna. För valsedelsutdelare utanför vallokalen medges
självklart att bära partibeteckningar.
Bakgrund
Valnämndens presidium har tagit fram ett förslag till skrivelse angående
propaganda med mera vid våra vallokaler vid EP-valet 2019. Skrivelsen
syftar till att förtydliga förhållningsregler för partierna vid valet.
Beslutsunderlag
Ordförande har i en skrivelse den 20 mars 2019 lämnat förslag till beslut i
ärendet.
Yrkanden
Emelie Öberg (S) och Benny Johansson (M):
Valnämnden godkänner skrivelse till gruppledarna angående propaganda
med mera vid EP-valet 2019 daterad 2019-03-20, med följande ändringar:
Punkt 1 ska ha följande lydelse: Valnämnden anser att det är en god
tradition att partierna står utanför vallokalerna och erbjuder/delar ut
valsedlar på valdagen. Valnämnden vill dock påtala att det är olämpligt att
vara alltför aktiv och ”tvinga på” de röstande sin valsedel. Sunt förnuft
måste råda!
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Punkt 2 ska ha följande lydelse: Valnämnden påtalar det olämpliga i att gå
in i vallokalerna klädda i någon form av kampanjkläder. Det är nämndens
bestämda uppfattning att ingen politisk propaganda får förekomma i eller
utanför vallokalerna. För valsedelsutdelare utanför vallokalen medges
självklart att bära partibeteckningar.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson (M) frågar om yrkandet kan antas och
konstaterar att valnämndens beslutar enligt Emelie Öbergs (S) och Benny
Johanssons (M) gemensamma yrkande.
Beslutet skickas till
Gruppledarna
Växjö kommuns webb-sida
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§ 32

Dnr 293528

Fikapåse till röstmottagare valdagen
Valnämndens beslut
Valnämnden beslut att en fikapåse ska lämnas till vallokalerna och
stadsbiblioteket på valdagen 26 maj 2019.
Bakgrund
Valkansliet föreslår att valnämnden ska dela ut en fikapåse till vallokalerna
och stadsbiblioteket på valdagen 26 maj 2019. Valkansliet beräknar den
totala kostnaden till cirka 13 000 kronor.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Valkansliet
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§ 33

Dnr 2018-00035

Tidplan EU-val 2019
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar informationen
Bakgrund
Tidplanen för EU-valet 2019 presenteras för valnämnden.
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§ 34

Dnr 2018-00002

Valmyndighetens nyhetsbrev till valnämnden
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Valmyndighetens nyhetsbrev nummer 5, 6 och 7 för 2019 presenteras för
valnämnden.
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§ 35

Dnr 2019-00003

Meddelanden
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar inkomna beslut av intresse.
Bakgrund
Följande beslut av intresse för valnämnden har inkommit sedan föregående
sammanträde:


Kommunfullmäktiges beslut i § 27/2019 om Antagande av förslag till
reviderad avropspolicy för fordon.



Kommunstyrelsens beslut i § 71/2019 om Skrivelse om strategiskt
arbete för att säkra Växjös välfärd och tillväxt med en kraftfullare
kommunkoncern.



Kommunstyrelsens beslut i § 62/2019 om Omdiplomering samt
handlingsplan och målsättning 2019-2020 för Växjö kommuns
offentliga konsumtion av Fairtrade-produkter.
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§ 36

Dnr 293568

Fullmakt till PostNord AB att motta och utkvittera
förtidsröster från andra kommuner vid EU-valet 2019
Valnämndens beslut
Valnämnden ger även Per-Anders Andersson, Gert Hjelmer och Hans-Olof
Bard vid PostNord Sverige AB fullmakt att i samband med EU-valet 2019
för valnämndens räkning motta och utkvittera förtidsröster från andra
kommuner som kommer rekommenderat via PostNord Sverige AB.
Bakgrund
Det är en fördel om personal på PostNord AB får fullmakt motta och
utkvittera förtidsröster från andra kommuner vid EU-valet 2019. Då
sorteringen och förvaringen av våra förtidsröster sker i samma byggnad kan
de då hämta ut dem och lämna dem till sorteringen/förvaringen.
Beslutet skickas till
För kännedom
PostNord AB
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§ 37

Dnr 292816

Övrigt
Valnämndens beslut
1 . Valnämndens ledamöter och ersättare fördelar utbildningstillfällena för
röstmottagare inför EU-valet mellan varandra på följande sätt:
13 maj: Benny Johansson (M), Emelie Öberg (S), Tajma Sisic (S) och
Yvonne Ekaremål (C).
14 maj: Bengt-Göran Sandell (S), Frank Hjelm (M), Hannington Lubwama
(M) och Nils-Erik Carlström (L).
15 maj: Benny Johansson (M), Kristian Rappner (V).
Ersättningen för nämnden för utbildningen är 1 timme utan inställelsearvode,
vilket motsvarar samma summa som röstmottagarna får.
2 . Ledamöter och ersättare meddelar sekreteraren tre dagar som är möjliga
för dem att tjänstgöra som röstmottagare på stadsbiblioteket under
förtidsröstningsperioden. Presidiet gör sedan ett schema med en dag var.
Ersättningen för tjänstgöring som röstmottagare på stadsbiblioteket är
samma som för de ordinarie röstmottagarna.
Information
Bengt-Göran Sandell (S) informerar om att partier har börjar höra av sig
angående utläggning av valsedlar i samband med EU-valet. Sandell
påminner om de beslut valnämnden tagit i denna fråga.
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