SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2013-09-16

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, plan 10, kl 18:00 – 19:40

Beslutande

Lars Nyberg (S), ordförande
Leif Glad (S)
Saga Åshage (M)
Bo Claesson (KD)

Ulf Hjalmarsson (M), vice ordförande
Barbro Hillblom (S)
Mats Einarsson (V)

Dora Cruz (S), Lars-Göran Liljedahl (S), Bertil Rolf (TUP) och Göran Pelarhagen (FP)

Ersättare

Övriga deltagande

Bo Claesson (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, torsdagen den 19 september kl. 09:00

Sekreterare

Paragrafer

12 - 32

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars Nyberg (S)

Justerare

Bo Claesson (KD)

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

Sammanträdesdatum

Valnämnden

2013-09-16

Anslaget den

Nedtas den

2013-09-20

2013-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Håkan Hultgren

1[23]

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 12
Valsamordnare och valhandläggare
Beslut

Valnämnden utser Sara Lundblad till valsamordnare med Agnetha Olofsson
som ersättare samt Gundel Läck, Oskar Jakobsson och Marita Busch till
valhandläggare för valen 2014.
Sammanfattning

Valnämnden har att utse valsamordnare och valhandläggare inför valen
2014. Sara Lundblad och Agnetha Olofsson föreslås som valsamordnare
samt Gundel Läck, Oskar Jakobsson och Marita Busch som valhandläggare.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 13
Vallagskommitténs förslag
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet
Sammanfattning

En särskild Vallagskommitté har lagt fram en mängd förslag till förändringar, att genomföras direkt under 2014 eller till valen 2018. För att förslagen
ska bli förverkligade fordras en proposition från regeringen till Riksdagen.
Någon sådan har, när detta skrivs, inte lagts fram än.
Vallagskommittén 1
− Vid förtidsröstning ska det alltid vara två röstmottagare närvarande.
− Förtidsröstningen ska vara tydligt avskild från övrig verksamhet i lokalen och det ska också vara tydligt vilket område det är som röstmottagarna ansvarar för.
− Förtidsröstningslokalerna måste vara neutrala. De får inte vara religiösa,
politiska eller anknutna till ett visst företag. (Här har man tydligen inte
tänkt på att man vid mobil förtidsröstning ofta befinner sig just vid ett
företag.)
− Väljaren ska inte på något sätt utsättas för politisk propaganda vid röstningen. Väljaren ska ostört kunna genomföra sitt val.
− Ingen politisk propaganda i omedelbar närhet till lokalen. (I Botkyrka.
MBK kan ha politisk information i annat avskilt rum. Skol- och fritidsgårdar inklusive staketen ska vara fredade från politisk propaganda.
Andra lokaler har kvar kravet på 15 meter från lokalen.)
− Kommunala bud ändras till ambulerande röstmottagare.
− Det blir ett krav om att delta i utbildning för att kunna utses till röstmottagare. (Det verkar inte som att man har noterat att även reserver i så fall
måste delta i utbildningen.)
− Även Vallagskommittén har sagt att en person som kandiderar inte ska
vara röstmottagare.
− Man vill ge möjlighet för onsdagsräkningen att även fortgå under torsdagen.
− Vid omval ska det finnas lokaler för förtidsröstning i samtliga kommuner.
− Även personliga medhjälpare (utöver röstmottagarna) bör få rätt att
hjälpa till att göra i ordning rösterna. (Måste i så fall klargöras i vilka
fall.)
− Rösträtt till KF och Landsting för unionsmedborgare som bor i kommunen men som ej är folkbokförda där.
− Länsstyrelserna får ett uppdrag att utbilda Valnämnderna. (Ej tydligt om
det avser några per nämnd eller hela nämnden.)
− Det är också oklart om när förändringarna föreslås träda i kraft. Det
anges för allmänna valen i september 2014. Frågan är om det då ska
vara olika regler vid de valen och vid Europaparlamentsvalet?
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

Vallagskommittén 2
2014:
− Bara den som skriftligen samtyckt till sin kandidatur kan utses till ledamot eller ersättare.
2018:
− Det skrivs in i lagen att en partibeteckning får innehålla en partisymbol.
Såväl symbol som partinamn kan vara i färg. Grafisk utformning och
färg bestäms av partierna själva.
− Skyldigheten att valkretsindela kommuner ersätts av en möjlighet för
kommuner med fler än 36 000 röstberättigade. Minst 13 mandat i varje
valkrets. (Om förslagen går igenom i Riksdagen bör det göras en utredning om huruvida Botkyrka ska ha kvar en indelning i två valkretsar. En
sådan indelning kommer inte att ha någon effekt på mandatfördelningen.)
− Även för landstingen ersätts skyldigheten att indela i valkretsar av en
möjlighet.
− För partier som är representerade i Riksdagen är man automatiskt anmäld även till valen i landsting och kommuner. Partier som har anmält
kandidater eller redan är representerade i ett landsting eller i en kommun
anses anmälda. För övriga partier som vill delta i allmänna val ska deltagandet anmälas 30 dagar före valet. Har man inte anmält får man inte
delta i mandatfördelningen.
− Mandatfördelning Riksdagen: Divisorn ändras från 1,4 till 1,2. För att få
riksproportionalitet återförs mandat från valkretsar för partier som fått
över riksproportionaliteten där man fått mandat med lägst jämförelsetal.
De fördelas mellan övriga partier. Ingen sådan återföring om det endast
finns tre fasta mandat. Utjämningsmandaten finns kvar (39).
− Mandatfördelning Landstingen: Divisor 1,2 och återföring av mandat.
− Mandatfördelning Kommuner: Divisor 1,2 Småpartispärr på 2 procent,
men 3 procent i valkretsindelade kommuner. Fasta mandat, möjlighet till
återföring och utjämningsmandat i valkretsindelade kommuner.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 14
Antal röstmottagare per distrikt
Beslut

Valnämnden beslutar att ha 6 röstmottagare per distrikt vid de två valtillfällena, förutom vid valet till Europaparlamentet då det ena valdistriktet
vid samlokalisering har 5 röstmottagare.
Sammanfattning
Europaparlamentsvalet

Vid tidigare val till Europaparlamentet har vi antingen haft lika många
röstmottagare som i de allmänna valen, dvs 6 per valdistrikt, eller 5 per valdistrikt. 5 per valdistrikt skulle vara tillräckligt med tanke på det lägre valdeltagandet och att det endast handlar om 1 val. Dock visade det sig att det
var svårt att få till ett bra tidsschema med 5 röstmottagare. Vi har nu så
många som 30 av de 48 valdistrikten samlokaliserade, två valdistrikt i
samma lokal. I de lokalerna är det möjligt att ge hela ansvaret till det ena av
valdistrikten för utdelning av valkuvert och hänvisning av väljarna till rätt
distrikt. Det distriktet bör då ha 6 röstmottagare medan det andra kan ha
endast 5. Sammantaget för de 48 distrikten blir det 15 distrikt med 5 röstmottagare och resten med 6 röstmottagare.
Allmänna valen och folkomröstningen

För valen och folkomröstningen den 14 september är det nödvändigt med 6
röstmottagare i samtliga distrikt. Där distrikten är samlokaliserade kan man
turas om att vara valkuvertutdelare. Det distrikt som inte har denna uppgift
får under den tiden mer tid för kontrollen av förtidsrösterna. Efter röstningens avslutning tillkommer enligt tidigare beslut särskilda rösträknare för avlastning under rösträkningen.

5[23]

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 15
Arvoden för röstmottagare
Beslut

Valnämnden beslutar att anta nedanstående förslag till arvoden för röstmottagare vid de båda valen under 2014.
Sammanfattning

Valen till Europaparlamentet och de allmänna valen i september äger för
första gången rum samma år. Detta leder till att man bör ta hänsyn till de
skillnader i arbetsinsats som fordras vid dessa två valtillfällen. Av den anledningen föreslås arvodena vid septembervalet vara något högre än vid valet till Europaparlamentet. Utgångspunkter för förslagen i övrigt har varit
dels att en höjning av arvodena är befogad efter 4 år, dels att Botkyrka behöver närma sig nivåerna för kringliggande kommuner, även om vi med de
här förslagen inte helt kommer upp till t ex de troliga arvodena i Södertälje.
Södertälje har också en större skillnad mellan ordförande och vice ordförande än vad vi traditionellt har. Sådana skillnader kan vara befogade med
tanke på skillnader i uppläggningen av arbetet i valdistrikten. Förslaget om
ersättning till extra personal fanns redan vid valen 2010 men utnyttjades inte
då. Under 2014 kan en ersättning per timme användas för de extra rösträknare som ska kallas in för att underlätta arbetet med sammanräkningen av
rösterna.
Den första av nedanstående tabeller visar arvoden för röstmottagarna vid valet 2010.
I den andra tabellen lämnas förslag till arvoden vid valet till Europaparlamentet under 2014.
I den tredje tabellen lämnas förslag till arvoden vid de allmänna valen i september 2014.
Allmänna valen 2010

EP-valet 2014

Allmänna valen 2014

Ordf
Vice ordf
Röstmott
Utbildning
Telefon
Extra pers
Vänteersättning
ej inkallade
reserver
Reseersättn

2 500
2 000
1 500
400
100
130/tim

2 700
2 100
1 600
400
100
130/tim

2 300
1 800
1 400
300
100
130/tim
200

200
50

200
50
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 16
Behörighetsadministratör för Valmyndighetens valdatasystem
Beslut

Valnämnden utser Sara Lundblad till Behörighetsadministratör för Valmyndighetens valdatasystem med Agnetha Olofsson som ersättare.
Sammanfattning

Kommunerna själva lägger in uppgifter om vallokaler m.m. i Valmyndighetens valdatasystem. Från detta valdatasystem framställs sedan bland annat
röstkorten. Kommunen ska ha en huvudansvarig (Behörighetsadministratör)
för arbetet med detta valdatasystem. Den personen har sedan en övergripande behörighet att ge andra personer vissa behörigheter inom valdatasystemet (lokal administratör för valadministration i kommunen, röstkortsbeställare, som kan ta ut röstkort vid förtidsröstningen, och registrator för förtidsröster).
Ordföranden föreslår valnämnden utse Sara Lundblad till kommunens Behörighetsadministratör för Valmyndighetens valdatasystem med Agnetha
Olofsson som ersättare. Behörigheterna ges för nästkommande val men avser i detta fall båda valtillfällena under 2014.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 17
Vallokaler 2014
Beslut

Valnämnden beslutar att lokaler enligt bifogad lista utgör vallokaler för EUparlamentsval, allmänna val samt kommunal folkomröstning 2014.
Sammanfattning

Under valen 2014 kommer 48 valdistrikt inrymmas i 31 unika lokaler, bilaga. Sedan valet 2010 har fyra nya valdistrikt tillkommit, ett antal vallokaler bytts ut samt en del nya lokaler har tillkommit. Ambitionen i valet av lokaler har varit att, där möjligt, samlokalisera valdistrikt i gemensamma lokaler för att kunna göra samordningsvinster kring personalresurser, distribution av material samt för att underlätta för de politiska partiernas valarbetare
med ett färre antal unika lokaler. Ambitionen har också varit att byta ut de
vallokaler som inte fungerat optimalt vid tidigare val, bland annat på grund
av tillgänglighetsfrågor.
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Valkrets
Botkyrka Södra

Valdistrikt nr

Valdistrikt namn

vallokal

rum

Adress

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29

Tullinge C/ N Lanthem
Östra Tullingeberg
Tullinge Parkhem
G:a Tullingeberg
Tullinge Gård
Banslätt/Römossen
Tullingeskog
Riksten
Tullinge södra lanthem
Tullinge Villastad Ö
Tullinge Villastad V
Segersjö
Tumba C
Broängen
Kassmyra
Skäcklinge
Storvreten V
Storvreten S
Storvreten Ö
Vretarna/Tumba bruk
Tuna
Nackdala Solhöjden mm
Tumba Park Kulturen
Uttran
Vårsta C/Bremora
Grödinge
Malmtorp

Falkbergsskolan
Förskolan Karlavagnen
Parkhemsskolan
Tullingebergsskolan
Parkhemsskolan
banslättsskolan
banslättsskolan
Rikstens skola
Rikstens skola
trädgårdsstadsskolan
trädgårdsstadsskolan
björkhagaskolan
Tumba mbk
broängsskolan
kassmyraskolan
kassmyraskolan
öppna förskolan
storvretsskolan
storvretsskolan
Tunaskolan
tunaskolan
tumba gymnasium
tumba gymnasium
Broängsskolan
Malmsjöskolan
Malmsjöskolan
Malmsjöskolan

Konferensrum

Östanvägen 3, Tullinge
Solskensvägen 12, Tullinge
Adler Salvius väg 128, Tullinge
Tullingebergsvägen 39, Tullinge
Adler Salvius väg 128, Tullinge
Aftonvägen 6, Tullinge
Aftonvägen 6, Tullinge
Flygarvägen 5, Tullinge
Flygarvägen 5, Tullinge
Dymmelkärrsvägen 33, Tullinge
Dymmelkärrsvägen 33, Tullinge
Högbrinksvägen 4, Tumba
Tumba torg 101, Tumba
Kärrvägen 20, Tumba
Sälgvägen 12, Tumba
Sälgvägen 12, Tumba
stenvägen 8, tumba
Odlingsvägen 36, Tumba
Odlingsvägen 36, Tumba
Prästgårdsvägen 114, Tumba
Prästgårdsvägen 114, Tumba
Utbildningsvägen 2, tumba
Utbildningsvägen 2, tumba
Kärrvägen 20, Tumba
Ringvägen 1A, Vårsta
Ringvägen 1A, Vårsta
Ringvägen 1A, Vårsta

elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
namn ska bekräftas
namn ska bekräftas
entrén/matsal
entré/matsal
elevmatsalen
medborgarkontoret
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
öppna förskolan
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen
elevmatsalen

Botkyrka Norra
31
32
33
34
35
36

Albydalen V småhus S
Albydalen C/Rotemannen
Alby småhus Ö/Albygård
Albyberget V
Albyberget Ö/Albygård
Albydalen östra

Kvarnhagsskolan
Alby centrum
Förskolan Måsen
Grindtorpsskolan
Grindtorpsskolan
Kvarnhagsskolan

elevmatsalen
medborgarkontoret
Småbarn 1
Lärcenter
Elevmatsalen
Elevmatsalen

Servitutsvägen 17, Alby
Albyvägen 2-4, Alby
Förlikningsvägen 5, Alby
Lagmansbacken 12, Alby
Lagmansbacken 12, Alby
Servitutsvägen 17, Alby

41
42
43
44

Fittja småhusområde
Fittja Krögarvägen
Fittja Forvägen
Fittja Värdhusvägen

Fittjaskolan
Tallidsskolan
Fittja centrum
Fittjaskolan

elevmatsalen
elevmatsalen
fittja medborgarkontor
elevmatsalen

Stökhagsvägen 1, Fittja
Bägarvägen 2, Fittja

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Slagsta N
Slagsta S
Hallunda/Brunna
Hallunda C
Hallunda/Norsborg låghus
Norsborg småhusområde
Norsborg Ö
Norsborg C
Norsbog V
Eriksberg Ö
Eriksberg V/G:a Norsborg

Brunnaskolan
Brunnaskolan
St Botvids gymnasium
borgsskolan
borgsskolan
Tornet äldreboende
Tornet äldreboende
kärsbyskolan
kärsbyskolan
hammerstaskolan
hammerstaskolan

Elevmatsalen
Elevmatsalen
entréhallen
Elevmatsalen
Elevmatsalen
Elevmatsalen
Elevmatsalen
skåphallen
skåphallen
Elevmatsalen
Elevmatsalen

31 unika lokaler

Fittja centrumbyggnad
Stökhagsvägen 1, Fittja
Humlevägen 2, Hallunda
Humlevägen 2, Hallunda

Tomtbergavägen 10, Hallunda
Borgvägen 10, Hallunda
Borgvägen 10, Hallunda

Tomtbergavägen 361
Tomtbergavägen 361
Tomtbergavägen 370, Norsborg
Tomtbergavägen 370, Norsborg
Hallundavägen 199, Eriksbergsåsen
Hallundavägen 199, Eriksbergsåsen

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 18
Inköp av material inför valen 2014
Beslut

Valnämnden beslutar att köpa in utrustning enligt nedan.
Sammanfattning

Inför valen 2014 behöver valnämnden köpa in en mängd ny utrustning.
Detta på grund av folkomröstning, ett ökat antal valdistrikt, utbyte av trasig
utrustning samt för att utrusta de mobila enheterna med möjlighet att skriva
ut röstkort.
Följande utrustning behöver köpas in:
14 nya valboxar med tre inkast
50 nya valboxar med ett inkast
3 skrivare till mobila enheterna, beroende på antal mobila enheter som beslutas.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 19
Genomgång av Valmyndighetens valkalender
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Valnämnden tar del av Valmyndighetens valkalender för 2014, bilaga.
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Valkalender valen 2014
Denna kalender innehåller än så länge framförallt de datum som anges i lag. Alla
laghänvisningar, om inte annat står, gäller vallagen (SFS 2005:837).
•
•
•
•

R = val till riksdag
K= val till kommunfullmäktige
L = val till landstingsfullmäktige
E = val till Europaparlamentet

2013
R, K, L, E: Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valdistrikt.
1
mars Denna statistik publiceras på www.val.se.
4 kap. 1 §.
L: Om det ska vara ny valkretsindelning i landstinget ska landstingsfullmäktige senast
31
okt denna dag besluta om indelningen. Innan beslutet fattas ska kommunerna inom
landstinget ha fått tillfälle att yttra sig. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen.
4 kap. 8 §.
K: Om det ska vara ny valkretsindelning i kommunen ska kommunfullmäktige senast
31
okt denna dag besluta om indelningen. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen.
4 kap. 13 §.
1 dec R, K, L, E: Länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning ska meddelas senast denna
dag. Kommunfullmäktige ska föreslå en indelning och länsstyrelsen fattar beslut.
4 kap. 16-19 §§.

2014
14 feb E: Partierna ska senast ha beställt valsedlar om de vill ha garanterad leverans senast 45
dagar innan valet till Europaparlamentet.
28 feb R, K, L, E: Anmälan om registrering av partibeteckning ska ha kommit in till
Valmyndigheten om registreringen ska gälla för valen 2014.
2 kap. 1§
E: Partier med registrerad partibeteckning ska senast anmäla sina kandidater för valet
till Europaparlamentet.
2 kap. 13§
R, K, L, E: Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade för varje valdistrikt.
1
mars Denna statistik ska användas för att räkna ut antal fasta valkretsmandat.
4 kap. 1 §.
E: Brevröstningen börjar.
10
april 7 kap. 12 §.
R, K, L: Partier med registrerad partibeteckning ska senast anmäla sina kandidater för
valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

2 kap. 13§
R, K, L: Partierna ska senast ha beställt valsedlar om de vill ha garanterad leverans
senast 45 dagar innan valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.
E: Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets
25
april register. 5 kap. 1 §.

1 maj
1 maj
30
april
30
april
30
april
7 maj
13
maj
7 maj
25
maj
26
maj
28
maj
31
Juli
15
aug

E: Unionsmedborgare som vill rösta i Sverige ska ha anmält sig till röstlängden denna
dag.
5 kap. 3 §.
E: Röstningen på utlandsmyndigheter kan börja.
10 kap. 2 §.
E: Budröstningen kan börja.
7 kap. 6 §.
R: Valmyndigheten beslutar om antal fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha.
4 kap. 3 §
L: Länsstyrelsen ska senast denna dag besluta om hur många fasta valkretsmandat
varje landstingsvalkrets ska ha.
4 kap. 10 §.
K: Länsstyrelsen ska senast denna dag besluta om hur många mandat som varje
valkrets ska ha för de kommuner som är valkretsindelade.
4 kap. 14 §.
E: Förtidsröstningen börjar.
10 kap. 2 §.
E. Sista dag att begära rättelse i röstlängd.
5 kap. 6§
E: Förtidsröstningen börjar.
10 kap. 2 §.
E: Valdag

E: länsstyrelsen påbörjar slutlig sammanräkning.
13 kap. 1 §.
E: Valnämndens preliminära rösträkning.
12 kap. 1 §.
R, K, L: Brevröstningen börjar.
7 kap. 12 §.
R, K, L: Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i
Skatteverkets register.
5 kap. 1 §.
R, K, L: Röstning på utlandsmyndigheter börjar.
21
aug 10 kap. 2 §.
R, K, L: Förtidsröstnigen i Sverige börjar.
27
aug 10 kap. 2 §.
2 sept R, K, L: Sista dag att begära rättelse i röstlängd.
5 kap. 6§
14
R, K, L: Valdag

sept
15
sept
17
sept

R, K, L: Länsstyrelsen påbörjar slutlig sammanräkning.
13 kap. 1 §.
R, K, L: Valnämndens preliminära rösträkning.
12 kap. 1 §.

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 20
Behörighet att kvittera ut förtidsröster till Europaparlamentsvalet 2014 och de allmänna valen 14 september 2014
Beslut

Valnämnden bemyndigar följande personer att var för sig kvittera ut värdepost till Europaparlamentsvalet 2014 och de allmänna valen 14 september
2014: Lars Nyberg, ordförande, Ulf Hjalmarsson, vice ordförande, Håkan
Hultgren, sekreterare, Sara Lundblad, valsamordnare och Agnetha Olofsson,
valsamordnare.
Sammanfattning

Förtidsröster från andra kommuner, från Länsstyrelsen, från utlandet och
Brevröster sänds alla till kommunen som värdepost i assurerade försändelser. Valnämnden måste bemyndiga de personer som kan hämta ut dessa från
posten.

11[23]

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 21
Förordnande av röstmottagare
Beslut

Valnämnden bemyndigar Agnetha Olofsson och Sara Lundblad att förordna
röstmottagare till Europaparlamentsvalet 25 maj 2014 och till de allmänna
valen 14 september 2014.
Sammanfattning

Valnämnden ska enligt vallagen utse röstmottagare till varje valdistrikt.
Bland dessa ska en förordnas till ordförande och en till vice ordförande.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 22
Kommunala bud/ambulerande röstmottagare för budröstning
Beslut

Valnämnden utser medborgarkontorens personal, som genomgått valkansliets utbildning, att vara kommunala bud/ambulerande röstmottagare under
valen 2014.
Sammanfattning

Kommunen utsåg vid förra valet kommunala bud för att hjälpa till när väljare inte har möjlighet att själva skaffa bud för att genomföra en budröstning. Medborgarkontorens personal, som genomgått valkansliets utbildning
för röstmottagare under förtidsröstningen, utsågs då till kommunala bud.
Motsvarande bör gälla vid budröstningen under 2014. Dock kan benämningen enligt Vallagskommittén ändras till ambulerande röstmottagare.
Även tillvägagångssättet kan bli något förändrat. Valnämnden föreslås oberoende av om det blir några förändringar i förfarandet även vid detta val använda sig av Medborgarkontorens personal. De eventuellt ändrade metoderna kommer att tas upp vid utbildningen.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 23
Stationär förtidsröstning - lokaler, öppettider, bemanning
Beslut

Valnämnden beslutar att förslaget om stationära förtidsröstningen ska gälla
enligt bilaga.
Sammanfattning

Den stationära förtidsröstningen äger rum på Botkyrkas fem medborgarkontor i Alby, Fittja, Hallunda, Tumba och Tullinge samt på lokal i Vårsta som
håller på att tas fram. Verksamhetsområdet medborgarservice på kommunledningsförvaltningen ansvarar för genomförandet av den stationära förtidsröstningen på uppdrag av valnämnden. I bifogad bilaga finns uppgifter om
öppettider, lokaler, kostnader m.m.
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1 [4]
kommunledningsförvaltningen
förvaltningsledningen

2013-04-26

Referens

Mottagare

Sara Lundblad

Valnämnden

2014 års förtidsröstning på medborgarkontoren samt lokal i
Vårsta
Val till EU-parlament hålls 25 maj 2014 och riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt lokal folkomröstning om kommundelning den 14 september
2014. Under 18 dagar före valdag är det möjligt att förtidsrösta i samtliga val.
Vid de senaste ordinarie valen 2006, 2009 och 2010 skötte kommunen själv
förtidsröstningen. I Botkyrka kommun har medborgarkontoren haft uppdraget
att sköta den fasta förtidsröstningen på uppdrag av valnämnden. Samma förfarande gäller för 2014.
EU-parlamentsvalet
Bemanning

Det kommer att vara möjligt att förtidsrösta på kommunens alla fem medborgarkontor i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge och Tumba samt på lokal i Vårsta
som håller på att tas fram. Samtliga kontor kommer att bemannas med två extrapersonal avsedda enbart för förtidsröstningen. I slutet av förtidsröstningsperioden kommer vissa kontor bemannas med tre extra personer. Erfarenheter
visar att många väljer att förtidsrösta ju närmare valdagen man kommer. De
ordinarie öppettiderna kommer att utökas med ett lördagsöppet på alla kontor
och längre kvällsöppet i slutet av förtidsröstningsperioden. Två kontor kommer
att hålla öppet för förtidsröstning under valdagen mellan kl. 10-21.
Öppettider under val till EU-parlamentet 2014:

Veckodag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Datum
7 maj
8 maj
9 maj
10 maj
11 maj
12 maj
13 maj
14 maj
15 maj

Öppettider
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-15,00
Stängt
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-18,00

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-5306 1000
Direkt 08-5306 3564 · Sms 073-421 87 79 · E-post sara.lundblad@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
kommunledningsförvaltningen
förvaltningsledningen

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
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16 maj
17 maj
18 maj
19 maj
20 maj
21 maj
22 maj
23 maj
24 maj
25 maj

10,00-18,00
10,00-15,00
Stängt
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-20,00
10,00-20,00
10,00-20,00
10,00-15,00
10,00-21,00 endast
Tumba och Hallunda

Kostnader för medborgarservice

Totalt beräknas kostnaden för medborgarservice uppdrag att genomföra den
fasta förtidsröstningen till 714 188 kr. Medborgarkontoren har sedan valet
2010 kortare ordinarie öppettider. Detta är anledningen till att kostnaderna
består av övertidsersättning till ordinarie personal och lön till den extrapersonal
som vi behöver anställa under perioden. Ordinarie personal och extrapersonal
ska också gå en utbildning i valproceduren innan själva valperioden. Extrapersonalen behöver även en kortare introduktion om övrig verksamhet på medborgarkontoren för att kunna hjälpa besökare/röstande rätt i förtidsröstningslokalen. Övriga kostnader är för möten och utbildningar samt till mat för kvällsoch helgarbetande personal.
Förslag på utbildningstider

Under våren kommer ca 35 personer behöva utbildning i valproceduren (personal på medborgarkontor, kontaktcenter samt extrapersonal). För att det ska
fungera med vår verksamhet är det bäst om det kan ske i två omgångar och
med en uppsamlingsomgång för de som eventuellt inte kan vid de två utbildningstillfällena.
Utbildningsdagar, exempel
Måndag 28/4 kl. 8,15-10,00
Tisdag 29/4 kl. 8,15-10,00
Onsdag 30/4 kl. 8,15-10,00
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kommunledningsförvaltningen
förvaltningsledningen

3 [4]
2013-04-26

Allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt lokal folkomröstning
Bemanning

Det kommer att vara möjligt att förtidsrösta på kommunens alla fem medborgarkontor och på lokal i Vårsta som håller på att tas fram. Samtliga kontor
kommer att bemannas med två extrapersonal avsedda enbart för förtidsröstningen. I slutet av förtidsröstningsperioden kommer vissa kontor bemannas
med tre extra personal. Erfarenheter visar att många väljer att förtidsrösta ju
närmare valdagen man kommer. De ordinarie öppettiderna kommer att utökas
med vardagsöppet till kl. 18, ett lördagsöppet kl. 10-15 på alla kontor och
längre kvällsöppet i slutet av förtidsröstningsperioden. Två kontor kommer att
hålla öppet för förtidsröstning under valdagen mellan kl. 10-20.
Öppettider under val till riksdag, landsting och kommun samt lokal folkomröstning 2014

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

27 aug
28 aug
29 aug
30 aug
31 aug
1 sep
2 sep
3 sep
4 sep
5 sep
6 sep
7 sep
8 sep
9 sep
10 sep
11 sep
12 sep
13 sep
14 sep

Förslag på utbildningstider

10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-15,00
Stängt
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-15,00
Stängt
10,00-18,00
10,00-18,00
10,00-20,00
10,00-20,00
10,00-20,00
10,00-15,00
10,00-20,00 endast Tumba och Hallunda
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Under våren kommer ca 35 personer behöva utbildning i valproceduren (personal på medborgarkontor, kontaktcenter samt extrapersonal). För att det ska
fungera med vår verksamhet är det bäst om det kan ske i två omgångar och
med en uppsamlingsomgång för de som eventuellt inte kan vid de två utbildningstillfällena.
Utbildningsdagar, exempel
Måndag 18/8 kl. 8,15-10,00
Tisdag 19/8 kl. 8,15-10,00
Onsdag 20/8 kl. 8,15-10,00
Kostnader för medborgarservice

Totalt beräknas merkostnaden för medborgarservice till 714 188 kr. Medborgarkontoren har sedan valet 2010 kortare ordinarie öppettider. Detta är anledningen till att kostnaderna är för övertidsersättning till ordinarie personal och
lön till den extrapersonal som vi behöver anställa under perioden. Ordinarie
personal och extrapersonal ska gå en utbildning i valproceduren innan själva
valperioden. Extrapersonalen behöver en kortare introduktion om övrig verksamhet på medborgarkontoren. Övriga kostnader är för möten och utbildningar
och till mat för kvälls- och helgarbetande personal.
Total kostnad medborgarservice

1 428 376 kr.

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 24
Mobil förtidsröstning
Beslut

Valnämnden beslutar att två mobila enheter ska användas under 2014.
Sammanfattning

Mot bakgrund av det ibland mycket låga antalet röstande och även på grund
av att Coop Forum i Fittja är nedlagt bör det vara tillräckligt med två mobila
enheter under förtidsröstningen vid valen 2014.
De mobila enheterna utgör en del av förtidsröstningen och har gjort det möjligt att rösta vid ett antal platser runt om i kommunen. Kostnaden per mobil
enhet, inklusive personalkostnader, uppgår till ca 150 000 kr. Antalet röster
som togs emot på dessa mobila enheter samt var rösterna togs emot vid allmänna valen 2010 redovisas i bilaga. I tabellen syns också att 1939 röster av
totalt 5449 röster mottagna vid de tre mobila enheterna kom från boende utanför Botkyrka kommun, vilket motsvarar ca 36 procent. Den stora majoriteten av röster togs emot vid ett och samma ställe, Ica Maxi i Alby.
Mot bakgrund av det ibland mycket låga antalet röstande och även på grund
av att Coop Forum i Fittja är nedlagt bör det vara tillräckligt med två mobila
enheter under förtidsröstningen vid valen 2014.
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§24 Bilaga
De mobila enheterna utgör en del av förtidsröstningen och har gjort det möjligt att rösta vid ett antal
platser runt om i kommunen. Kostnaden per mobil enhet, inklusive personalkostnader, uppgår till ca
150 000 kr. Antalet röster som togs emot på dessa mobila enheter samt var rösterna togs emot vid
allmänna valen 2010 redovisas nedan. I tabellen syns också att 1939 röster av totalt 5449 röster
mottagna vid de tre mobila enheterna kom från boende utanför Botkyrka kommun, vilket motsvarar
ca 36 procent. Den stora majoriteten av röster togs emot vid ett och samma ställe, Ica Maxi i Alby.
Antal röster mottagna vid mobila enheter vid 2010 års val
Röster från boende i Botkyrka
kommun
Dag

Mobil 1

Mobil 2

1

66

31

8

2

70

17

3

81

4

Röster från boende utanför Botkyrka kommun

Mobil 3 Summa

Mobil 1

Mobil 2

Mobil 3

Summa

105

27

19

1

47

18

105

19

8

17

44

25

21

127

34

16

6

56

140

22

17

179

39

37

51

127

5

103

36

21

160

38

42

43

123

6

97

23

19

139

23

13

0

36

7

98

31

14

143

18

11

4

33

8

7

20

27

54

0

51

10

61

9

16

24

3

43

0

50

1

51

10

163

22

36

221

40

64

32

136

11

172

20

49

241

71

0

2

73

12

217

0

0

217

60

0

0

60

13

105

32

26

163

44

58

37

139

14

159

29

20

208

47

47

10

104

15

196

31

43

270

57

51

22

130

16

231

45

52

328

67

64

12

143

17

263

47

43

353

102

205

11

318

18

366

88

0

454

119

139

0

258

3510

1939

Mobila enheternas placering vid 2010 års val
Mobil enhet 1
Dag

Mobilenhet 2

Plats

Mobilenhet 3
Förmiddag

eftermiddag

1 ICA MAXI Alby

COOP Fittja

Freinetskolan Slagsta

2 ICA MAXI Alby

COOP Fittja

Hantverkskrogen Tullinge

Tumba köpcentrum

3 ICA MAXI Alby

COOP Fittja

Tullinge gymnasium

Tumba köpcentrum

4 ICA MAXI Alby

COOP Fittja

Albyfestivalen

5 ICA MAXI Alby

Albyfestivalen

7 ICA MAXI Alby

COOP Fittja
Tumba
köpcentrum
Tumba
köpcentrum

8 Storvretsv. 27

Hornbach Fittja

St Botvids gymnasium

9 Storvretsv. 27

Hornbach Fittja

Storvreten IP

10 ICA MAXI Alby

Alhamra-restaurangen

11 ICA MAXI Alby

Hornbach Fittja
Cykelrondellen
Tumba

12 ICA MAXI Alby

Hornbach Fittja

Business centrum Slagsta Kommunhuset

13 ICA MAXI Alby

Hornbach Fittja

Vuxenutbildningen Tumba

14 ICA MAXI Alby

Hornbach Fittja

Hantverksgymnasium

Kommunhuset

15 ICA MAXI Alby

Hornbach Fittja

Samhallhuset Tullinge

Ungdomens hus

16 ICA MAXI Alby

Hornbach Fittja

Tumba köpcentrum

17 ICA MAXI Alby

Hornbach Fittja

6 ICA MAXI Alby

18 ICA MAXI Alby

Botkyrka folkhögskola
Tumba gymnasium
Subtobia Alby
Tumba köpcentrum

Folkets hus Hallunda

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 25
Institutionsröstning
Beslut

Valnämnden beslutar att institutionsröstning ska äga rum i de lokaler som
finns i bilaga.
Sammanfattning

Institutionsröstningen är del av förtidsröstningen och äger rum en vecka före
valdag, dvs. 17 maj samt 7 september 2014. Bifogad lista visar förslag på
lokaler för institutionsröstning. Listan visar samma lokaler som användes
vid 2010 års val samt en ny lokal, äldreboendet Tornet i Hallunda som
kommer vara redo för inflyttning i mars 2014.
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1 [1]
kommunledningsförvaltningen
förvaltningsledningen

2013-08-27

Referens

Mottagare

Sara Lundblad

Valnämnden

Förslag på lokaler för förtidsröstning på institutioner
EU-parlamentsval 17 maj 2014
Allmänna val samt kommunal folkomröstning 7 september 2014

Orren
Gröndalsvägen 12 A, Tumba

Allégården
Allévägen 5-7 Tumba

Tumba Äldreboende
Samaritvägen 12, Tumba

Alby Äng
Albyvägen 22, Alby

Asptuna, Kriminalvårdsanstalten
Asptuna 1, Norsborg

Silverkronan
Sedelvägen 146, Tumba

Kärsdala äldreboende
Östanvägen 16, Tullinge

Tornet äldreboende
Adress ej fastställd ännu, Hallunda
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 26
Val av tryckeri och tidpunkt för tryckning av röstsedlar för
folkomröstning
Beslut

Valnämnden beslutar att anlita Ljungbergs tryckeri AB och att tryck sker i
april 2014 med leverans i juni 2014.
Sammanfattning

Botkyrka kommun ansvarar för framtagning och tryck av valsedlar för
kommunala folkomröstningen om kommundelning 2014. Tryck ska ske på
kommunens upphandlade tryckeri Ljungbergs tryckeri AB. Leveranstid för
valsedlarna är ca 2 månader, varför tidpunkt för tryckning ska vara i slutet
av april 2014 för leverans i juni 2014.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 27
Remissvar - Valkretsindelning för landstingsval perioden
2014 - 2018 (KS/2013:467)
Beslut

Botkyrka kommun har inget att erinra mot förslaget till valkretsindelning för
landstingsval 2014 – 2018.
Sammanfattning

Botkyrka valnämnd har fått en remiss från Landstingets valkretsutredning
angående valkretsindelningen vid de allmänna valen 2014.
Botkyrka valnämnd instämmer i målsättningen att valkretsindelningen ska
leda till en fördelning av mandaten som avviker så lite som möjligt från en
fördelning utan valkretsindelning. I remissens bilagor framgår att det vid
senaste valet till Landstinget endast var en avvikelse med ett mandat, vilket
får anses vara så nära man kan komma ett resultat utan valkretsindelning.
Dessutom har Vallagskommittén förslagit nya principer för indelningen i
valkretsar att tillämpas vid de allmänna valen 2018. Förutsatt att Riksdagen
instämmer i förslagen finns det därför knappast anledning att nu göra några
förändringar i gällande valkretsindelning.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 28
Möten med demokratiberedningen
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Valnämndens ordförande informerar från sammanträffande med kommunstyrelsens demokratiberedning. Vid träffarna har information getts avseende
hur valen planeras genomföras under 2014.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 29
Länsstyrelsens utbildningsträff
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Inför valåret 2014 arrangerar Länsstyrelsen i Stockholms län en utbildningsträff. Valnämndens ordförande, vice ordförande, sekreterare samt valsamordnare kommer att delta.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 30
Sammanträdestider 2014
Beslut

Valnämndens sammanträden 2014:
- Måndagen den 27 januari
- Måndagen den 28 april
- Måndagen den 25 augusti
- Måndagen den 8 december
Sammanfattning

Ordföranden föreslår att fyra sammanträden planeras in för 2014 i månaderna januari, april, augusti och december samt att sammanträdena föreslås
starta kl. 18:00.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 31
Budget 2014
Beslut

Valnämnden antar budget för Botkyrka kommuns valnämnd 2014.
Sammanfattning

Utgifterna består till största del av personalkostnader. Det handlar om arvoden för röstmottagare på valdagen, men även kostnader för tjänstemän och
för genomförandet av förtidsröstningen som blivit kraftigt dyrare sedan
2010. Det beror på minskade ordinarie öppettider på medborgarkontoren
som för valarbetet innebär nya kostnader för extra öppethållande.
Intäkterna består av medel som Botkyrka kommun avsatt, totalt 3,5 miljoner
kr för båda valtillfällena samt av statliga bidrag för kommunens kostnader
för att genomföra förtidsröstningen. De statliga bidragen fastställs först mot
slutet av 2013 och därför kan enbart en uppskattning av omfattningen göras
i denna budget.
Med nuvarande upplägg kommer valnämndens budget vara i balans 2014,
bilaga.

22[23]

Valet 2014

Kostnader fylles i med minustecken framför.
Konto- Kontotext
nummer
35 Bidrag
Summa intäkter
Summa personalkostnader

7433
471
601
641
65
7339
68
701
71

Entreprenad och köp av stödvht
Tillfälligt inhyrd personl
Lokalhyror
Förbrukningsinventarier
Kontorsmaterial och trycksaker
Div främmande tjänster
Tele-, It-kommunikation porto
Transporter
Extern representation
Summa övriga kostnader

Ansvar:

Ansvar:

BK-nr 131121

BK-nr 131121

Totalt:

Verksamhet 009

Verksamhet 009

projektkod 5682

projektkod 5683

EU-valet

Allmänna
valen+folkomröstning

Budget 2014, tkr Budget 2014, tkr Budget 2014, tkr
892

892

1 784

892

892

1 784

-1 541

-2 266

-3 807

-20
-450
-12
-10
-50
-10
-100
-35
-25

-20
-450
-12
-32
-81
-10
-100
-35
-25

-40
-900
-24
-42
-131
-20
-200
-70
-50

-712

-765

-1 477

Summa kostnader

-2 253

-3 031

-5 284

Summa netto

-1 361

-2 139

-3 500

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

§ 32
Anmälningsärenden (KS/2013:375)
Följande ärende anmäls till valnämnden:
- Överklagande av valnämndens beslut 2013-06-13 § 11 - Namninsamling
för folkomröstning rörande försäljning av del av Botkyrkabyggens bestånd i
Alby, dnr KS/2013:375
Valnämnden diskuterar huruvida nämndens beslut om att röstmottagare inte
ska vara på valbar plats endast omfattar valsedlar inom Botkyrka kommun
och om regeln även ska tillämpas under valet till Europaparlamentet. Valnämnden återkommer till frågan vid nästa sammanträde.
Ordföranden informerar om att skolval kan komma att genomföras även i
samband med valet till Europaparlamentet, vilket inte skett tidigare.
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