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Plats och tid Våraskruv, Åseda, måndagen den 4 februari 2019 kl 13:30 

Beslutande Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 

Ernst Wiksten, tjänstgörande ersättare istället för Bjarne Svensson (S) 

Carl-Johan Önnered (C) 

Kerstin Ljungkvist (SD), tjänstgörande ersättare istället för Anders Ljungkvist 

(SD) 

 

Tjänstepersoner Emma Majlöv Modig, valsamordnare 

Fanni Nilsson, valsamordnare 

Alexander Arbman, valhandläggare 

 

Justerare Ernst Wiksten 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, onsdagen den 6 februari 2019 kl 10:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12-17 

 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Carl Krekola  

 Justerare 
  

 Ernst Wiksten  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2019-02-07 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2019-03-01 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunhuset Åseda 

 

Underskrift 
  

 Alexander Arbman  



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(10) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-04 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Ärendelista 

§ 12 Dnr 152 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 3 

§ 13 Dnr 2019-000003 
Grundläggande krav för röstmottagare ................................................................ 4 

§ 14 Dnr 2019-000004 
Särskild förtidsröstning val 2019 ......................................................................... 5 

§ 15 Dnr 2019-000005 
Ekonomisk ersättning för valarbetare 2019 ......................................................... 7 

§ 16 Dnr 2019-000006 
Information utvärdering av allmänna val 2018 ..................................................... 9 

§ 17 Dnr 2018-000031 
Information från valsamordnaren ...................................................................... 10 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(10) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-04 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 12 Dnr 152  

Godkännande av dagordning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen.                                       
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§ 13 Dnr 2019-000003  

Grundläggande krav för röstmottagare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att:  

 Röstmottagare ska vara 18 år eller äldre. 

 För att få arbeta som röstmottagare får personen inte kandidera på 

någon lista till europaparlamentet för något av partierna som ställer upp 

i val. 

 Röstmottagare ska ha genomfört den utbildning som behövs för 

uppdraget.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen (2005:837) finns endast kravet på röstmottagarna att de ska 

ha den utbildning som behövs för uppdraget. I övrigt finns inga krav på 

röstmottagarna. I den senaste vallagskommittén (SOU 2013:24) anger 

kommittén att de inte i då var beredda att förorda några andra krav för 

röstmottagarna men att röstmottagarna åtminstone inte ska kandidera på 

någon lista. 

Valmyndigheten rekommenderar att kommunen bör ha en 18 års gräns för 

arbetet som röstmottagare men att kommunen inte får ha någon övre 

åldersgräns. En individuell bedömning ska göras om röstmottagarens 

lämplighet som röstmottagare.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan fatta beslut i enlighet med 

valkansliets förslag till beslut. 

Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-01-18 

Beslutet skickas till 

Valkansliet 
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§ 14 Dnr 2019-000004  

Särskild förtidsröstning val 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att särskild förtidsröstning tillhandahålls söndagen 

den 19 maj 2019 på särskilda boenden: 

 Alstermo, Smedsgård  

 Åseda, Olofsgården 

 Älghult, Storgården  

 Lenhovda, Lingården 

 Norrhult, Solgården       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har möjlighet att genomföra en särskild förtidsröstning på 

vårdinrättningar och särskilda boenden, tidigare kallad institutionsröstning. 

Syftet med särskilda förtidsröstningen är att vid ett förannonserat tillfälle 

erbjuda en möjlighet till förtidsröstning på plats i boendet eller vård-

inrättningen för personer som kan ha svårt att ta sig till en förtids-

röstningslokal. 

Vid de allmänna valen 2018 anordnades särskild förtidsröstning på fem 

särskilda boenden i kommunen:  

 Alstermo, Smedsgård  

 Åseda, Olofsgården 

 Älghult, Storgården  

 Lenhovda, Lingården 

 Norrhult, Solgården 

För att kunna erbjuda samma möjligheter vid europaparlamentsvalet 2019 

föreslår valkansliet att särskild förtidsröstning tillhandahålls på särskilda 

boenden i kommunen söndagen den 19 maj 2019.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan fatta beslut i enlighet med 

valkansliets förslag till beslut. 
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Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-01-18 

Beslutet skickas till 

Valkansliet 
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§ 15 Dnr 2019-000005  

Ekonomisk ersättning för valarbetare 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

 Fastställa att röstmottagare får ekonomisk ersättning om 200 kronor per 

timme för sitt arbete med Europaparlamentsvalet 2019.  

 Fastställa att ordförande i valdistrikt får ekonomisk ersättning om 3000 

kronor för sitt arbete med Europaparlamentsvalet 2019.  

 Fastställa att vice ordförande i valdistrikt får ekonomisk ersättning om 

2600 kronor för sitt arbete med Europaparlamentsvalet 2019.  

 Fastställa att ambulerande röstmottagare får ekonomisk ersättning om 

300 kronor per timme för sitt arbete med Europaparlamentsvalet 2019.  

 Fastställa att röstmottagare som är ansvariga för röstningslokalerna i 

Fröseke och Älghult som är öppna på valdagen får 2400 kronor för sitt 

arbete med Europaparlamentsvalet 2019.  

 Valnämndens ordförande förordnar två röstmottagare som har ansvar 

för röstningslokalerna i Fröseke och Älghult som är öppna på valdagen. 

 Fastställa att valarbetare som deltar i utbildning inför valarbetet får 400 

kronor per utbildningstillfälle. 

 Fastställa att milersättning utgår enligt Trakt 04 (överenskommelse 

mellan SKL och arbetstagarorganisationer) för resor till och från 

valarbete och valutbildning. 

 Valsamordnare ansvarar för attestering av ekonomisk ersättning till 

valarbetare med undantag för attesteringen av röstmottagare som 

arbetar i vallokal på valdagen. 

 Ordförande ansvarar för attestering i respektive vallokal på valdagen.        

Sammanfattning av ärendet 

Vid allmänna valet 2018 fick röstmottagare 200 kronor per timme i 

ersättning för sitt arbete i röstningslokaler och vallokaler. Ordförande och 

vice ordförande räknades då in i begreppet röstmottagare.  
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Valkansliet vill inför Europaparlamentsvalet 2019 göra följande distinktion 

mellan valarbetare; röstmottagare, ansvarig röstmottagare, ordförande i 

valdistrikt, vice ordförande i valdistrikt och ambulerande röstmottagare.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planeringen av valarbetarnas tjänstgöring är inte klar således är inte de 

ekonomiska konsekvenserna beräknade.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan fatta beslut i enlighet med 

valkansliets förslag till beslut. 

Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-01-21 

Beslutet skickas till 

Valkansliet 

Ekonomiavdelningen 

Lönenämnden HUL 
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§ 16 Dnr 2019-000006  

Information utvärdering av allmänna val 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Efter det allmänna valet 2018 genomfördes en utvärdering. Utvärderingens 

syfte var att få röstmottagarnas synpunkter på genomförandet av valet. 

Utvärderingen skickades till 50 röstmottagare varav 67 procent svarade. 

Utvärderingen bestod av 11 frågor med möjlighet att lämna kommentarer.  

Frågor i utvärdering: 

 Vilken vallokal/röstningslokal har du arbetat i? 

 Med vilken röstning jobbade du med i valet? 

 Hur upplever du att kommunikationen och informationen från 

valkansliet har fungerat? 

 Upplever du att kommunens utbildning gav dig tillräckliga 

kunskaper för uppdraget? 

 Beskriv gärna med egna ord vad du tyckte om utbildningen. 

 Anser du att vallokalen/röstningslokalen var funktionell? 

 Skriv gärna vad som kan förbättras i lokalen inför höstens val. 

 Saknade du något i det material som valkansliet delade ut? I så fall 

vad? 

 Hur upplevde du stämningen i vallokalen/röstningslokalen? 

 Skulle du kunna tänka dig att jobba med kommande val? 

 Ge gärna förslag på vad som i övrig kan förbättras. 

 Är det något mer du vill tillägga eller beskriva ytterligare?                    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-01-23 

Utvärdering val till riksdag kommun och landsting 2018 
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§ 17 Dnr 2018-000031  

Information från valsamordnaren 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner informationen..        

Sammanfattning av ärendet 

Valkansliet informerar på sammanträdet om följande: 

1. Träff med länsstyrelsen 16 januari 

2. Intresseanmälan på kommunens hemsida 

3. Inkomna intresseanmälningar 

4. Evenemang 26 maj                         

   


