
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Valnämnden 2018-02-20

Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 106 09:30 – 11:20

Beslutande Sven Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Lars Ström (S)
Nils-Arne Bidsell (L) Evert Valfridsson (C) Franc Krizanec (M)
Carl-Henrik Nilsson (SD)           
               

Ersättare Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors (S) Gun Åkers (S)
Anne-Marie Hermansson (L) Birgitta Rosengren (C) Ann Ahlenius (ÅÅ)
               
               

Övriga närvarande Gunnel Olsson, 
nämndsekreterare Marie Färm, kanslichef Elisabet Farner, 

planeringsstrateg
Sara Cardling, 
förvaltningssekreterare

Malin Bergkvist, 
kommunikationsstrateg Petra Nuca, controller, § 1

               
               
               
               

Utses att justera Franc Krizanec      

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2018-03-05

Sekreterare ……………………………………… Paragrafer

Gunnel Olsson

1-7

Ordförande ………………………………………
Sven Gunnar Linné

Justerare ………………………………………

Franc Krizanec

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Valnämnden Sammanträdesdatum 2018-02-20

Datum då
anslaget sätts upp

 2018-03-05 Datum då 
anslaget tas ned

 2018-03-27

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Gunnel Olsson
Utdragsbestyrkande
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

VN § 1

Information
Änr VN 2018/8

 Sven-Gunnar informerar om Länsstyrelsens utbildning samt att upp-
drag ges till kansliet att ta fram förslag till delegationsordning för Val-
nämnden. 

 Marie informerar om att beslut om arvode till valnämndens ledamöter 
utgår eftersom vi hänvisar till redan fattat beslut om förmåner för för-
troendevalda. 

 Petra redogör för valnämndens budget.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

VN § 2

Vallokaler
Änr VN 2018/1

Beslut
 Ärendet återremitteras för att komplettera listan.

Valnämndens behandling
Yrkanden

Nils-Arne Bidsell (L) yrkar på att Österängsskolan även i fortsättningen blir 
vallokal för valdistrikt Kulltorp-Sommarlust och Österäng.

Evert Valfridsson (C) yrkar på att ärendet återremitteras för att återkomma 
med en komplett lista samt ställer sig bakom Nils-Arne Bidsell (L) yrkande. 

Carl-Henrik Nilsson (SD) bifaller återremissyrkandet. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till återremiss 
och finner att valnämnden beslutat att återremittera ärendet. 

Sammanfattning

Enligt vallagens 20 § står det bl.a. att kommunen ansvarar för att det 
finns lämpliga lokaler i varje valdistrikt som kan användas som valloka-
ler.

Vallokalerna skall hålla öppet mellan klockan 8.00 och 20.00 på valda-
gen den 9 september 2018.

Vallokalerna skall uppfylla fastställda tillgänglighets - och säkerhetskri-
terier.
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Länsstyrelsen ska ha uppgift om vallokaler och deras adresser för fram-
ställning av röstkort. På röstkorten ska dessutom framgå öppettiderna i 
vallokalen.

Vid 2018 års val kommer det att finnas 43 valdistrikt i Kristianstads 
kommun.

Kommunledningskontorets förslag till Valnämnden
 Fastställa vallokaler för valdistrikt vid 2018 års val enligt bilaga A 

samt säkerställa att vallokalerna uppfyller framtagna tillgänglighets –
och säkerhetskriterier.

 Ge ordföranden, vice ordföranden och valsamordnaren befogenhet att 
vid behov justera och komplettera förteckningen över vallokaler. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-31
Bilaga A vallokaler
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VN § 3

Röstmottagning i röstningslokaler vid 2018 års all-
männa val
Änr VN 2018/2

Beslut
 Fastställa röstmottagningslokaler för förtidsröstning vid 2018 års val 

enligt bilaga 1 samt säkerställa att lokalerna uppfyller framtagna till-
gänglighets– och säkerhetskriterier.

 Ge ordföranden, vice ordföranden och valsamordnaren befogenhet att 
vid behov justera och komplettera förteckningen över röstningsloka-
lerna. 

 Ge ordföranden i uppdrag att underteckna eventuella avtal om nytt-
jande av förtidsröstningslokaler.

Sammanfattning

Det åligger kommunens ansvar att finna lämpliga röstningslokaler där 
förtidsröstning kan ske. Öppettider beslutar kommunen om, dock ska en 
röstningslokal ha öppet under hela perioden som förtidsröstningen pågår.

Röstningslokalerna har varierande öppettider under förtidsröstningsperio-
den. Öppettider kommer finnas synliga vid varje lokal, samt publiceras 
informationen på kommunens hemsida samt i andra medier.   

Röstmottagningsställena skall uppfylla fastställda tillgänglighets - och 
säkerhetskriterier.
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Vid 2018 års val kommer det att finnas 15 röstmottagningsställen i 
Kristianstads kommun med varierande öppettider, varav Rådhus Skåne 
kommer vara öppet under hela förtidsröstningsperioden (fr.o.m. den 22 
augusti 2018) samt under valdagen.

Kommunledningskontorets förslag till Valnämnden
 Fastställa röstmottagningslokaler för förtidsröstning vid 2018 års val 

enligt bilaga 1 samt säkerställa att lokalerna uppfyller framtagna till-
gänglighets– och säkerhetskriterier.

 Ge ordföranden, vice ordföranden och valsamordnaren befogenhet att 
vid behov justera och komplettera förteckningen över röstningsloka-
lerna. 

 Ge ordföranden i uppdrag att underteckna eventuella avtal om nytt-
jande av förtidsröstningslokaler.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-31
Bilaga 1 förteckning över förtidsröstningslokaler
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VN § 4

Uppdrag om upphandling av tjänst gällande transport, 
förvaring och sortering av förtidsröster
Änr VN 2018/3

Beslut
 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra upphandling av 

extern tjänst av förvaring, sortering och transport av förtidsröster i 
samband med de allmänna valen 2018.

 Ge ordföranden i uppdrag att underteckna avtal efter genomförd upp-
handling

Sammanfattning
I samband med valet 2014 till riksdag, kommun och landsting anlitades 
Posten AB för att hantera förtidsröster och erfarenheterna var överlag 
mycket positiva. Till valet 2018, förväntas förtidsröstningen öka ytterligare 
och Kommunledningskontoret rekommenderar därför Valnämnden att 
besluta om att upphandla en tjänst av en extern part som skall förvara, 
sortera och transportera förtidsröstena.

Kommunledningskontorets förslag till Valnämnden
 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra upphandling av 

extern tjänst av förvaring, sortering och transport av förtidsröster i 
samband med de allmänna valen 2018.

 Ge ordföranden i uppdrag att underteckna avtal efter genomförd upp-
handling

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-02-06
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VN § 5

Särskilda röstmottagningsställen
Änr VN 2018/5

Beslut
 Ärendet återremitteras för utredning om vilka särskilda röstmottag-

ningsställen som fortfarande kan vara aktuella för beslut

Valnämndens behandling
Yrkanden

Evert Valfridsson (C) och Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar på återremiss av 
ärendet. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att 
valnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Sammanfattning
I samband med valet 2014 till riksdag, kommun och landsting beslöt den 
dåvarande valnämnden att erbjuda s.k. särskilda röstmottagningsställen. 
Eftersom kommunen erbjuder många olika sätt för kommunens röstberät-
tigade att rösta, genom förtidsröstning, institutionsröstning, budröstning 
och ambulerande röstmottagning, anser Kommunledningskontoret att 
särskilda röstmottagningsställen är umbärliga och att valresurserna bör 
läggas på annat håll.

Kommunledningskontorets förslag till Valnämnden
 Besluta att inte ha särskilda röstmottagningsställen under valet 2018.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-02-08
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VN § 6

Ersättning till röstmottagare vid 2018 års val
Änr VN 2018/6

Beslut
 Arvoden till röstmottagare vid 2018 års val fastställs med följande 

belopp 

Ordförande 4 150 kr
Vice ordförande 3700 kr
Längdförare 2 900 kr
Röstmottagare 2 500 kr
Extra rösträknare och reserver       650 kr

 Deltagande i utbildning för röstmottagare är obligatoriskt för att ut-
betalning av arvode ska ske.

Sammanfattning
Arvoden till röstmottagare baseras på beslutade belopp vid valet 2014, 
uppräknat med 10,4 %* och avrundat uppåt till jämnt femtital. (*enligt 
index)

Kommunledningskontorets förslag till Valnämnden
 Arvoden till röstmottagare vid 2018 års val fastställs med följande 

belopp 

Ordförande 4 150 kr
Vice ordförande 3700 kr
Längdförare 2 900 kr
Röstmottagare 2 500 kr
Extra rösträknare och reserver     650 kr
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 Deltagande i utbildning för röstmottagare är obligatoriskt för att ut-
betalning av arvode ska ske.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-19
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VN § 7

Kriterier för röstmottagare och ambulerande röst-
mottagare
Änr VN 2018/7

Beslut
 Valnämndens presidium får i uppdrag att omformulera kriterierna så 

att de möjliggör det, för de som innehar eller kandiderar till ett politiskt 
förtroendeuppdrag och som tidigare tjänstgjort på valdagen, att även 
kunna tjänstgöra under valet 2018

Valnämndens behandling
Yrkanden

Ordföranden förslår att valnämndens presidium får i uppdrag att omfor-
mulera kriterierna så att de möjliggör det, för de som innehar eller kandi-
derar till ett politiskt förtroendeuppdrag och som tidigare tjänstgjort på 
valdagen, att även kunna tjänstgöra under valet 2018. 

Valnämnden ställer sig bakom förslaget. 

Sammanfattning
Personer som fyllt 18 år kan utses till röstmottagare. Personer som inne-
har ett politiskt uppdrag i Kristianstads kommun eller står på valbar plats 
på att partilista i valet 2018 skall inte arbeta som röstmottagare under 
förtidsröstning eller på valdagen.
 
För att Valnämnden ska kunna säkerställa att valet 2018 genomförs på ett 
säkert och tryggt sätt för väljarna, ska personer som arbetar med röstmot-
tagning inte ha en tydlig koppling till ett politiskt parti. Detta minimerar 
då risken för att hanteringen av valet ifrågasätts och att de personer som 
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tar emot röster inte riskerar att skada väljarnas förtroende för valproces-
sen. 

De kriterier som skall ställas på röstmottagare är att personen ska:
- ha fyllt 18 år;
- inte kandidera till kommun, landstingsfullmäktige eller riksdag; 

och
- inte inneha ett förtroendeuppdrag i Kristianstads kommun.

Kommunledningskontorets förslag till Valnämnden
 Att besluta om kriterier för röstmottagare i Kristianstads kommun

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-02-15


