SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-04-01

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Mälaren, kl. 18:00 – 18:35

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Jakob Etaat, kanslidirektör, Agnetha Olofsson, valsamordnare,
Corinne Johnson, kommunsekreterare
Camilla Jägemalm (TUP)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, tisdagen 2 april 2019, kl.17:00

Sekreterare

Paragrafer

§§ 18-25

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars-Göran Liljedahl (S)

Justerare

Camilla Jägemalm (TUP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Valnämnden

2019-04-01

Anslaget den

Nedtas den

2019-04-03

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Håkan Hultgren
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

§ 18
Kalendarium 2019
Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Valkansliet informerar och redogör för 2019 års kalendarium.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

§ 19
Bokslut för valnämnden 2018
Beslut

Bokslut för 2018 godkänns.
Ärendet

Valnämndens budget utgörs av personalkostnader (bland annat löner och ersättningar för röstmottagare och tjänstemän och arvoden för valnämndens
ledamöter och ersättare m.m.) samt verksamhetskostnader (bland annat
stödsystem, valmaterial, informationsmaterial m.m.).
Under 2018 har valnämnden haft en budget på 4 238 tkr. Valnämnden redovisar för 2018 ett underskott om ca 564 tkr. Detta går primärt att härleda till
tillkommande verksamhetskostnader i form av bland annat höjda lokalhyror
för förråd för valmaterial, extra informationsutskick, tillkommande materialinköp till vallokalerna samt hyra av kassaskåp för förvaring av röster i enlighet med vallagens nya krav om säker förvaring. Tillkommande personalkostnader går primärt att härleda till tillkommande lönekostnader i form av
kommunikatör för särskilda kommunikationsinsatser, förstärkt bemanning
vid förtidsröstningsperioden och den preliminära sammanräkningen samt
tillkommande arvodeskostnader för kompensation av röstmottagare vid försenade leveranser. Vissa utlägg som valnämnden haft 2018 kommer kunna
nyttjas även vid kommande val. Kommunen har för 2018 fått ett statsbidrag
om 1623 tkr vilket är 355 tkr mer än budget.
Utfall Jan - Dec
2018 (tkr)

Budget Jan - Dec
2018 (tkr)

Personal

-4 017

-3 547

-470

Övriga verksamhetskostnader

-1 140

- 691

- 449

Summa verksamhetens kostnader

- 5 157

- 4 238

- 919

1 623

1 268

355

- 3 534

- 2970

- 564

Raddefinition (Konto)

Summa verksamhetens intäkter
Summa Netto

Avv Budg Jan - Dec
2018 (tkr)
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

§ 20
Förordnande av röstmottagare vid valet till Europaparlamentet 2019
Beslut

1. Valnämnden förordnar röstmottagare vid valet till Europaparlamentet
2019 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Förordnanden sker under förutsättning att den som tjänstgör som röstmottagare fått erforderlig utbildning i enlighet med vallagen 3 kap 5 §.
Ärendet

Valnämnden har att förordna röstmottagare vid valet till Europaparlamentet
2019. Röstmottagare förordnas till såväl vallokaler under valdagen som under förtidsröstningslokalerna under förtidsröstningsperioden. Totalt föreslås
421 personer förordnas som röstningsmottagare eller ersättare under valdagen samt 98 personer förordnas som röstningsmottagare under förtidsrösningsperioden.
Röstningsmottagarna ansvarar för valprocessen i vallokalen/ förtidsröstningslokalen och för att röstningsförfarandet går korrekt till. För att lyckas
med detta framgår av vallagen 3 kap § 5 att röstmottagare som förordnas ska
ha fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Valkansliet ansvarar för
att tillhandahålla sådan utbildning och förordnanden sker under förutsättning
att alla som tjänstgör som röstmottagare också genomgått denna utbildning.
Enligt valnämndens beslut 2014-01-27, § 4 ska personer som står som kandidater på valsedlar som används i Botkyrka kommun inte tjänstgöra som
röstmottagare. Detta beslut har även tillämpats i urvalet av kandidater inför
valet till Europaparlamentet 2019.
Valnämnden har 2017-09-11, § 11 beslutat om nivåer för röstmottagarnas
arvoden. Enligt detta beslut har röstmottagare rätt till följande arvoden:
Ordförande
Vice ordförande
Röstmottagare
Utbildning
Telefon
Extra personal
Vänteersättning ej inkallade reserver
Reseersättning

EP-valet 2019
2600
2100
1600
400
100
140/tim
200
50
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

§ 21
Förordnande av ambulerande röstmottagare vid valet till
Europaparlamentet 2019
Beslut

1. Valnämnden förordnar ambulerande röstmottagare vid valet till Europaparlamentet 2019 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Förordnanden sker under förutsättning att den som tjänstgör som röstmottagare fått erforderlig utbildning i enlighet med vallagen 3 kap 5 §.
Ärendet

Röstande som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det, i enlighet
med vallagen 7 kap 3 a §, lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare.
Ambulerande röstmottagare ska i likhet med övriga röstmottagare ha genomgått utbildning enligt vallagen 3 kap 5 §. Valkansliet ansvarar för att tillhandahålla sådan utbildning och förordnandena sker under förutsättning att
alla som tjänstgör som ambulerande röstmottagare också genomgått denna
utbildning.
Röstning genom ambulerande röstmottagare sker efter överenskommelse
mellan den röstande och valkansliet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

§ 22
Information om schema för valförberedelser, valdagen och
den preliminära röstsammanräkningen
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet

Valkansliet har i samråd med valnämndens presidium utarbetat ett tjänstgöringsschema inför valet till Europaparlamentet 2019 (se bilaga till tjänsteskrivelsen). Schemat omfattar tider för valförberedelser, valdagen och den
preliminära rösträkningen (”onsdagsräkningen”).
Som framgår av schemat tjänstgör Valnämnden under valdagen och vid den
preliminära rösträkningen. Valnämndens presidium tjänstgör därutöver bl.a.
vid förberedelserna inför valdagen. Valkansliets personal tjänstgör vid samtliga schemalagda tillfällen.
Ledamöter och ersättare i valnämnden deltar även vid ett av de utbildningstillfällen som valkansliet anordnar för röstmottagare. Dessa utbildningstillfällen äger rum kl. 18-21 i kommunhuset/ Xenter under perioden 7/5-23/5, i
enlighet med bifogat schema. Ledamöter och ersättare i valnämnden återkommer med besked till valkansliet om vilket utbildningstillfälle man vill
delta vid.
Samtliga sluttider i schemat är preliminära och kan behöva justeras efter behov.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

§ 23
Anmälningsärenden
Inga ärenden har anmälts.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

§ 24
Delegationsärenden
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet

Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut över behörighet
att kvittera förtidsröster i samband med omvalet till kommunfullmäktige i
Falu kommun och valet till Europaparlamentet 2019 enligt nedan;
Beslut

Undertecknad delegat beslutar, i enlighet med punkt F1 i valnämndens delegationsordning, att befullmäktiga följande personer att, var för sig, kvittera
värdepost i form av förtidsröster i samband med omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun och valet till Europaparlamentet 2019:
Agnetha Olofsson
Brittis Lannerfors
Corinne Johnson
Håkan Hultgren
Jakob Etaat
Jesper Dahl
Olivia Linderoth
Yamina Wallin
Sammanfattning

Under förtidsröstningsperioderna inför allmänna val tar Botkyrka kommun
emot förtidsröster som avlagts i andra kommuner eller utlandet från väljare
hemmahörande i Botkyrka kommun. Kommunen behöver även skicka iväg
förtidsröster som väljare hemmahörande i andra kommuner avlagt i Botkyrka kommun. Enligt överenskommelse med PostNord kommer kommunexterna röster levereras på fastställda dagar.
Valnämnden har i enlighet med upprättad delegationsordning punkt F1, antagen av valnämnden 2019-01-28, § 3, givit kanslidirektören delegation på
att befullmäktiga ombud att kvittera värdepost i form av förtidsröster (se bilaga 1–2 till tjänsteskrivelsen).
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-01

§ 25
Övrigt
Inga övriga frågor anmäls.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA BOTKYRKA 2019-04-01
Valnämnden
Sammanträdesdatum: 1 april 2019
Namn

S
TUP
S
M
SD
KD
MP

Tid: 18.00-18:35

Närvarande

Lars-Göran Liljedahl
Camilla Jägemalm
Lotta Arnesson
Ulf Hjalmarsson
Peter Sergius
Himmelving
Bo Claesson
Elisabeth Nobuoka
Nordin

Ersättare
S
Tobias Ginman
M
Daniel Z Johansson
TUP Per Börjel
SD
Johan Holmberg
KD Camilla A Frejman
L
Gunilla Wolfbrandt
C
Dzintra Bergström

Ja
X
X
X
X
X
X
-

Tjänstgörande ersättare

Nej

ja

punkt
nej

avst.

ja

Votering
punkt
nej

avst

ja

Dzintra Bergström

X
X
X
X
X

Övriga närvarande: Jakob Etaat, kanslichef, Agnetha Olofsson, valsamordnare, Corinne Johnson, kommunsekreterare, Håkan Hultgren, kommunsekreterare.
(S)

(S), (KD), (MP), (L), (C), (V), (M), (TUP)

(M)

(M), (TUP)

(TUP)

(TUP), (M)

(SD)

(SD), (TUP), (M)

(V)

(V), (S), (MP), (C), (L), (M), (KD)

(KD)

(KD), (L), (C), (S), (MP), (M), (TUP), (V), (SD)

(MP)

(MP), (C), (L), (S), (KD), (V), (M), (TUP), (SD)

(L)

(L), (C), (KD), (S), (MP), (M), (TUP), (V)

(C)

(C), (L), (KD), (S), (MP), (M), (TUP)

punkt
nej

avst

