SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2013-03-18

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, plan 10, kl. 18:00 – 19:05

Beslutande

Lars Nyberg, ordförande, (S)
Leif Glad (S)
Saga Åshage (M)
Mats Einarsson (V) fr o m § 2

Ulf Hjalmarsson, vice ordförande, (M)
Barbro Hillblom (S)
Dora Cruz, tjg. ersättare t o m §
1
Bo Claesson (KD)

Ersättare

Dora Cruz (S) fr o m § 2, Lars-Göran Liljedahl (S), Christina Lundgren (M), Bertil Rolf (TUP) och Göran Pelarhagen (FP)

Övriga deltagande

Sara Lundblad, samordnare vid kommunledningsförvaltningen; Håkan Hultgren, sekreterare
Bo Claesson (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, måndagen den 25 mars 2013 kl. 09:00

Sekreterare

Paragrafer

1-8

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars Nyberg (S)

Justerare

Bo Claesson (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Valnämnden

2013-03-18

Anslaget den

Nedtas den

2013-03-25

2013-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Håkan Hultgren
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§1
Nya valhandläggare
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Sara Lundblad vid kommunledningsförvaltningen kommer att fungera som
samordnare av arbetet med valen 2014. Ansvarig chef är Monika Larsson
vid kommunledningsförvaltningen.
Vidare knyts ytterligare fyra anställda inom kommunen till valarbetet. Tre
från medborgarkontoren och en från socialförvaltningen.
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§2
Kommunens informationsansvar vid kommunala folkomröstningar
Beslut

Valnämnden överlämnar information till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

I Lagen om kommunala folkomröstningar anges i 3§
”Kommunen (eller landstinget) skall på lämpligt sätt informera sina medlemmar om det som fullmäktige beslutat enligt 2§ och om vad som i övrigt
gäller för folkomröstningen.”
I § 2 i lagen anges de punkter som fanns med i kommunfullmäktiges beslut
om en kommunal folkomröstning den 24 januari 2013. Det är alltså Botkyrka kommun som ska informera alla röstberättigade om innehållet i det
beslutet – dag, tider, platser m m praktiska frågor runt folkomröstningen.
Till detta informationsansvar måste även räknas bakgrunden till folkomröstningen inklusive den utredning som genomfördes med hjälp av SKL.
Då Valmyndigheten inte på något sätt informerar om kommunala folkomröstningar ligger hela informationsansvaret på kommunen. Till detta hör naturligtvis inte argumentationen för de två alternativen i folkomröstningen.
Några regler tycks inte finnas för om kommunen ska bidra med pengar till
partiernas propaganda för ja- respektive nej-alternativen. Det är inte heller
Valnämndens uppgift att ha någon annan åsikt i den frågan än att kommunen måste vara neutral mellan de två alternativen.
Valnämnden har behandlat frågan på sitt sammanträde 18 mars 2013.
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§3
Valkrets- och Valdistriktsindelning 2014
Beslut

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa följande:
Valkretsar

Tidigare indelning av Botkyrka kommun i två valkretsar föreslås vara oförändrad vid de allmänna valen 14 september 2014. Det betyder att gränsen
mellan de två kretsarna blir kvar. Den enda skillnaden jämfört med tidigare
val är att antalet valdistrikt i valkretsen Botkyrka Södra ökar från 23 till 27.
I Botkyrka Södra ingår då valdistrikten 1-29 och i Botkyrka Norra valdistrikten 31-61.
För valet till Europaparlamentet utgör hela Sverige en valkrets men för redovisning av röster och statistik används valkretsindelningen även vid valet
till Europaparlamentet.
Valdistrikt

Samma indelning i valdistrikt föreslås vid de båda valtillfällena 2014 - valet
till Europaparlamentet och de allmänna valen (inklusive folkomröstning) 14
september.
Efter Valnämndens översyn av indelningen i valdistrikt lämnas följande
förslag:
Antalet valdistrikt utökas från 44 till 48
På grund av det utökade antalet valdistrikt och för att ha siffermässigt sammanhängande områden görs ett antal ändringar i valdistriktens nummer (se
bilaga).
- Tullinge villastad delas upp i två distrikt (Tullinge Trädgårdsstad norra och
Tullinge Trädgårdsstad södra)
- Tullinge Lanthem södra delas upp i två distrikt (Tullinge Lanthem södra
samt Riksten)
- Valdistriktet Norra Tumba delas upp i Nackdala/Solhöjden respektive Kulturen/Tumba park
- Grödinge landsbygd delas upp i två distrikt Vårsta östra och Grödinge
Landsbygd
- Ett småhusområde i Norra Tumba förs från valdistrikt 12 (nya 22) till valdistrikt 11 (nya 23)
- Bostäderna inom den fastighet där Kvarnhagsskolan finns förs från distrikt
32 till distrikt 36
- Två distrikt, nummer 36 Albydalen östra och 58 Norsborg C kommer enligt prognosen att överstiga 2000 röstberättigade men bibehålls ändå oförändrade då valdeltagandet i dessa distrikt är lågt
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Kartorna över valdistrikten anpassas i ett flertal fall så att de alltid följer fastighetsgränserna, en justering som inte berör några boende.
Valnämnden har 2013-03-18 behandlat ärendet.
Sammanfattning

Inför varje val gör Valnämnden en översyn av indelningen i valkretsar och
valdistrikt. Tidigare indelning av Botkyrka kommun i två valkretsar, vilken
grundar sig på nuvarande lagstiftning, föreslås vara oförändrad vid de allmänna valen 14 september 2014. För valet till Europaparlamentet utgör hela
Sverige en valkrets men för redovisning av röster och statistik används valkretsindelningen även vid valet till Europaparlamentet. Samma indelning i
valdistrikt föreslås vid de båda valtillfällena 2014 - valet till Europaparlamentet och de allmänna valen (inklusive folkomröstning) 14 september.
Angående indelningen i valdistrikt sätter lagstiftningen en lämplig övre
gräns på 2 000 röstberättigade per distrikt. Valmyndighetens statistik över
röstberättigade gäller 1 mars 2013. Valnämnden har kompletterat med en
prognos för september 2014. Vid beslut om indelningen vid tidigare val har
endast prognoser över antalet röstberättigade använts. Den här gången har
även statistik över valdeltagandet i distrikten vid det senaste valet använts.
Beroende på det mycket varierande valdeltagandet i distrikten är det viktigt
att inte bara se på antalet röstberättigade utan även förväntat valdeltagande
för att få fram en jämnare belastning för de olika distrikten. För de distrikt
där delningar i två distrikt föreslås var situationen extremt svår vid det senaste valet på grund av stort antal röstberättigade och högt valdeltagande. För
två av distrikten skedde den gången inlämningen av materialet till Valnämndens centrala valkansli efter klockan 3 på natten. De fyra distrikt som
föreslås bli delade har både många röstberättigade och ett förväntat högt
valdeltagande. Arbetsbördan blir efter en delning jämförbar med andra distrikt. För två andra distrikt där man är nära gränsen på 2 000 röstberättigade
förväntas bli överskriden skulle, på grund av ett lågt valdeltagande, en delning leda till ett alltför litet antal röstande för att motivera en delning. Som
underlag finns således två uppgifter, dels Valmyndighetens redovisning över
röstberättigade per 1 mars 2013 och valnämndens framtagna prognossiffror.
Numreringen för valdistrikten har funnits under ett flertal val. Den gjordes
så att det lämnades luckor i nummerserien mellan olika kommundelar för att
det skulle finnas plats för eventuella nya distrikt. Det har fungerat fram till
nu. Numren för Tullinge räcker inte. De lägsta numren från Tumbaområdet
föreslås täcka upp det nya behovet. Några nummer lämnas oanvända för
framtida bruk. Nya nummer till dessa Tumbadistrikt hämtas från ”luckan”
mellan Tumbanummer och Grödingenummer. Att ha nummer på valdistrikten är nödvändigt för att kunna få fram statistik.
För att kunna följa utvecklingen mellan valen för valdeltagandet och fördelningen av rösterna på de olika partierna är det viktigt att inte ändra valdistriktsindelningen i onödan. De förändringar som föreslås är i alla fall utom
ett uppdelningar av ett tidigare distrikt i två nya distrikt. För att följa utvecklingen bakåt är det alltså i dessa fall endast nödvändigt att lägga ihop
hela distrikt. I Tumba flyttas en del av ett tidigare delat nyckelkodsområde i
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så att det blir hela nyckelkodsområden överallt. Vid 2014 års val måste man
för statistik bakåt i det här fallet lägga ihop tre distrikt eftersom ett av de berörda distrikten dessutom har delats. En fördel statistiskt sett av flyttningen
är att distriktet för Tunaområdet enbart kommer att bestå av hyreshus. Uppdelningen av ett av de två valdistrikten i Grödinge leder till att distrikten där
blir mer renodlat ”tätort” respektive landsbygd.
Utöver att ta fram förslag på en ny indelning i valdistrikt har översynen den
här gången gjorts extra noggrann för att få en total överensstämmelse mellan
den formella indelningen i nyckelkodsområden för valdistrikten och de kartor som tas fram över valdistrikten. Ett flertal felaktigt dragna gränser på tidigare kartor har upptäckts. De nya framtagna kartorna för valdistrikten följer helt nyckelkodsområdena. Dessa förändringar gäller bara hur gränserna
på kartorna ritas och berör inga boende.
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§4
Kandidater på valsedlarna som röstmottagare
Beslut

Valnämnden beslutar att fr o m valen 2014 avstå från att använda kandidater
på valsedlarna som röstmottagare.
Sammanfattning

Väljarna har rätt att känna sig trygga med de röstmottagare som de möter i
vallokalerna. Om röstmottagaren finns på någon av valsedlarna kan väljaren
känna tvivel för om röstningen är juste. Med de rutiner som används vid
röstmottagningen är dock sådana misstankar inte befogade. Valnämnden anser ändå att det räcker med att misstanken kan uppstå hos väljaren för att fr
o m valen under 2014 avstå från att anlita kandidater på valsedlarna som
röstmottagare.
Kandidater på valsedlar kan användas som extra rösträknare då de i den
funktionen inte möter väljarna.
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§5
Röstmottagarnas ansvar för valsedlar och valsedelsställen
Beslut

Röstmottagarna ska ha det totala ansvaret för valsedlarnas utplacering i valsedelsställen, för ordningen i ställen under hela valdagen och för att om behovet uppstår kontakta de partier vilkas valsedlar håller på att ta slut.
Partierna ska ges möjlighet att i god tid före valet lämna sina namnvalsedlar
och i förekommande fall även partimarkerade valsedlar till Valnämndens
kansli för distribution till vallokalerna.
Partiföreträdare ska vid eventuell oordning i valsedelstället i vallokalen påtala detta för ansvarig röstmottagare som får tillse att ordningen återställs.
Sammanfattning

Röstmottagarna har ett formellt ansvar för att placera ut och hålla ordning på
de partimarkerade valsedlar som distribueras av Valmyndigheten. I Botkyrka brukar Valnämnden också ge röstmottagarna ett ansvar för att hålla
ordning även i valsedelsställen för namnvalsedlarna. Dessa distribueras till
vallokalerna av respektive parti. Det hittillsvarande systemet har lett till att
partiföreträdare kommer in i vallokalerna för att kontrollera antal och ordning för sina namnvalsedlar. Det ger i praktiken även icke behöriga möjlighet att vara framme vid valsedelsställen.
För att minska ”springet” vid valsedelsställen är det lämpligt att ge röstmottagarna hela ansvaret för utplacering och ordning i valsedelsställen. Detta
ska då inte bara gälla namnvalsedlar utan även partimarkerade valsedlar som
kan komma att lämnas till vallokalerna av partier vars valsedlar inte distribueras av Valmyndigheten eller av partier som inte finns representerade i
Kommunfullmäktige. Partiernas uppgift blir i fortsättningen inte att hålla
ordning i valsedelsställen utan bara att leverera namnvalsedlarna. De ska
dessutom ges möjlighet att leverera dem i god tid före valet till Valnämndens kansli så att de kan gå med i den centrala distributionen av allt material
till vallokalerna. Om de inte har levererats inom den stipulerade tiden har
partierna själva att leverera dem till vallokalerna på valdagen. Partier vars
valsedlar inte levereras av Valmyndigheten ska i förväg kunna lämna även
partimarkerade valsedlar till Valnämndens kansli. Därefter sköter röstmottagarna resten. Partierna har även att ange ett telefonnummer som man kan
ringa om några valsedlar håller på att ta slut.
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§6
Vallagskommittén - muntlig information
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ordförande Lars Nyberg informerar om vallagskommitténs första delbetänkande. Vid valet 2010 uppnåddes inte proportionalitet fullt ut. Systemet med
utjämningsmandat räckte inte till. Vallagskommittén har därför bland annat
föreslagit en förändring i den jämkade uddatalsmetoden så att delningstalet
sänks till 1,2 från nuvarande 1,4. Förändringen kan dock tidigast gälla från
och med valet 2018 då det är en fråga om ändring i grundlagen där två olika
riksdagar måste besluta lika i frågan.
Vidare finns förslag från kommittén att tillåta partilogotyper i färg på valsedlarna. Den förändringen kan efter godkännande av Riksdagen komma att
gälla redan från 2014 års val.
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§7
Information om ärenden för valnämnden 16 september
2013
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Följande ärenden kommer att tas upp för beslut vid valnämndens sammanträde den 16 september 2013:
-

Antal röstmottagare (EU-valet respektive allmänna valen)
Arvoden för röstmottagare
Omfattning för den mobila förtidsröstningen
Budget 2014
Sammanträdestider 2014 (prel)
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§8
Övriga frågor
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ordförande Lars Nyberg informerar om att förslag finns att valet till Europaparlamentet ska genomföras 25 maj 2014. Något definitivt beslut finns
ännu inte.
Sekreteraren informerar om att valnämndens protokoll nu finns att läsa via
kommunens hemsida.

i

nyckelkodsområden, statistikområden som en kommun är indelad i för planeringsändamål. Nyckelkodssystemet är hierarkiskt uppbyggt. Den minsta enheten är förhållandevis liten och avgränsas som
en grupp fastigheter. Systemet omfattar nästan alla kommuner och sköts av Statistiska centralbyrån.
Källa: Nationalencyklopedin

