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Valnämndens handlingar
2018-02-12

Kallelse

Valnämnden

2018-02-05

Box 153
301 05 Halmstad
035-13 70 00
direkt@halmstad.se

Plats:

Stationsgatan 64

Sammanträdesda- 2018-02-12
tum:
Tid:

16:00

Ordförande:

Christofer Lundholm

Sekreterare:

Christel Rehmark

Kallade:

Christofer Lundholm (M), Ordförande
Ante Hultin (S), 1:e vice ordförande
Anders Eriksson (M)
Catrin Käldman (S)
Ann-Mari Pettersson (MP)
Bernt-Olof Bengtsson (S)
Bertil Alhult (KD)
Cassandra Bäckström (M)
Patricio Fuentes-Orellana (V)
Henrik Salomonsson (C)
Homa Ebtedaei (S)
Håkan Wallin (L)
Bertil Andersson (S)
Elisabeth Wetoft Petersson (KD)
[Övriga kallade]
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Föredragningslista

Valnämnden

2018-02-05
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Ärenden

1.

Val av protokollsjusterare

2.

Godkännande av dagordning

3.

VN 2018/00016
Dokumenthanteringsplan

4.

VN 2018/00007
Fastställande av röstningslokaler förtidsröstning 2018 och 2019

5.

VN 2018/00008
Fastställande av vallokaler allmänna valet 2018 och EU valet 2019

6.

VN 2018/00009
Ambulerande röstmottagare

7.

VN 2018/00010
Utbildning röstmottagare

8.

VN 2018/000011
Fastställande av antalet röstmottagare per distrikt samt tjänstgörande reserver

9.

VN 2018/00013
Ordning i valsedelställen

10. VN 2018/00014

Riktlinjer politiker

Tid

Föredragningslista

Valnämnden

Ärenden

11. VN 2018/00015

Arvoden röstmottagare 2018

12. VN 2018/00005
Information

- Kommunikationsplan
- Riskanalys
- Ekonomi
- Erfarenheter från valen 2014

13. Övriga frågor

2018-02-05
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Tid

Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00016

Ärende VN 2018/00016
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Valnämnden
Servicekontoret

Dokumenthanteringsplan
Servicekontorets förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att anta förslag på dokumenthanteringsplan.
2. Valnämnden beslutar att dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med 2018-03-01.

Sammanfattning av ärendet
Enligt arkivlagen (AL) (SFS 1990:782) och av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente (KFS
6.10.1) ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. Denna ger myndigheten nödvändig
kontroll och överblick över allmänna handlingar, underlättar för arkivfunktionens arbete och förbättrar
allmänhetens möjlighet att söka information.
Samtliga förvaltningar i kommunen förutsätts ha en egen dokumenthanteringsplan anpassad till
respektive nämnds förvaltning. En dokumenthanteringsplan är nödvändig för att kunna åstadkomma
en effektiv dokumentstyrning.
Planen innehåller handlingens namn, sorteringsordning, eventuell gallringsfrist, uppgifter om när
handlingarna ska överlämnas till kommunarkivet, samt inom vilken enhet/förvaltning handlingarna
förvaras.
Planen har ursprungligen utarbetats i samråd med kommunarkivarien. Förslag till beslut är att
dokumenthanteringsplanen antas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samråd med kommunarkivarien och kommunjurist

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Dokumenthanteringsplanen för valnämnden är idag inaktuell och behöver revideras. Enligt arkivlagen
(AL) (SFS 1990:782) och av kommunfullmäktige antaget arkivreglemente (KFS 6.10.1) ska varje
myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan.

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00016

Konsekvenser av förslaget
Konsekvensen blir ett lättare och mer överskådligt dokumenthanteringssystem för administrationen.

Beslutsunderlag
1. Dokumenthanteringsplan

Servicekontoret
Carl Westman, förvaltningschef
Handläggare, Johnny Dahlin, Valkanslichef

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Bilaga 1
Dokumenthanteringsplan för Valnämnden 2018
Rutin:

Sortering och
förvaring

Medium
(om annat än papper)

Handling

Protokoll med bilagor
Röstlängder
Diarium
Diarieförda handlingar
Kartor och kodförteckningar över valdistrikt
Sammanställd statistik
Förteckning över förtidsröster
Delegationsbeslut

Årsvis
Efter valdistrikt

In‐ och utgående skrivelser som inte diarieförs
Budget
Valadministrativt system
Fakturor
Mottagningsjournaler/reversal för poströster
Kvittenser: mottagna valhandlingar
Förteckningar över personer som tjänstgjort i samband med val
Handlingar rörande vallokaler och hyror med mera
Kallelser till valförrättare
Handlingar ang. utbildning av valförättare och annan personal
Anvisningar från Länsstyrelse och Valmyndighet
Röstkort insamlade från vallokaler
Informationsmaterial, egenproducerat
Ej använda röstlängder
Handlingar rörande transporter av valmaterieal
För sent inkomna brevröster
Arbetsmaterial och handlingar för information/kännedom
Ytterkuvert till budröstning
Inlägg av rutinmässig karaktär
Inlägg av ärendekaraktär
Kommentarer av stötande eller kränkande karaktär

Årsvis

Ärendehanteringssystem
Digitalt/papper

Årsvis
Årsvis

Ekonomisystem
Valadministrativt system

Ärendehanteringssystem

Tidsfrist före
ev. gallring
(förstöring)

Tidsfrist före Slutarkiv Anmärkning
ev. leverans
till
mellanarkiv

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

5 år
Se anm.

Bevaras
Bevaras
Bevaras
10 år
10 år
10 år
10 år
10 år
7 år
7 år
Inaktualitet
Inaktualitet
Bevaras
Inaktualitet
Inaktualitet
Se anm.
Inaktualitet
Inaktualitet
Inaktualitet
Bevaras
Omedelbart

5 år

E‐post

Se anm.

Uppföljning av till exempel lokaler, transporter, kommunala bud,
intern och extern information

Bevaras

Se anm.
Se anm.
Se anm.
5 år

Till slutarkivering efter avslutat val

Till slutarkivering vid inaktualitet
Till slutarkivering vid inaktualitet
Som protokollsbilaga
Till protokollen
Rensas av respektive handläggare, information av
vikt för verksamheten bevaras

Gallras efter nästföljande val
Gallras efter nästföljande val

5 år

Gallras när valet vunnit laga kraft
Rensas av respektive handläggare
Följer vallag och valförordning
5 år

Moderator ansvarar för att dessa fångas upp
Moderators ansvar
I Halmstads kommun får du radera epostmeddelanden
av mindre betydelse
omgående. För e‐post av betydelse gäller
samma regler som för information på
papper, dvs. innehållet i e‐posten avgör
hur du ska hantera handlingen (diarieföra,
bevara, gallra etc.) Se KS beslut
2002‐06‐13 § 194

5 år

Förvaras i närarkiv och gallras efter nästföljande val

Rutin:
Handling

Kommunspecifikt utbildningsmaterial och lokala instruktioner
(särskilt för röstmottagare och kommunala
Uppföljning av röstmottagningen (kommunens planeringsunderlag
till nästa val)
Väljarförteckningar

Sortering och
förvaring

Medium
(om annat än papper)

Tidsfrist före
ev. gallring
(förstöring)

Tidsfrist före Slutarkiv Anmärkning
ev. leverans
till
mellanarkiv

Bevaras

5 år

Förvaras i närarkiv och gallras efter nästföljande val

Bevaras
Inaktualitet

5 år
5 år

Förvaras i närarkiv och gallras efter nästföljande val
Gallras efter nästföljande val

Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00007

Ärende VN 2018/00007
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Valnämnden
Servicekontoret

Fastställande av röstningslokaler förtidsröstning 2018 och 2019
Servicekontorets förslag till beslut
Valnämnden beslutar att anta servicekontorets förslag gällande röstningslokaler vid det allmänna valet
2018 och EU-valet 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagen 2005:837 4 kap 4 § 17 ska ett valdistrikt omfattas av mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett distrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000
röstberättigade. Stadskontoret har gjort valdistriktsindelningen och valkansliet föreslår
röstningslokalerna i bifogat dokument.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i valkansliet tillsammans med valnämndens presidie och uppgifter från
Stadskontoret i Halmstads kommun.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Inför supervalåret 2014 gjordes en omfattande analys gällande distrikten vilket innebar en hel del ändringar i
distriktsindelningen gällande valdistrikten i Halmstads kommun. Länsstyrelsen i Hallands län inkom med
skrivelse gällande översyn av valdistrikten inför valet 2018 där de eftersträvar att antalet röstberättigade är
relativt jämt fördelat mellan valdistrikten. Vidare borde en översyn göras av namnen på valdistrikten.
Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses och inte områdets namn följt av ett löpnummer. Av
detta skäl gjorde Servicekontoret tillsammans med Stadskontoret en revidering av valdistrikten, se VN
2017/00012. Detta innebar att Eldsberga och Tönnersjö slogs samman till Eldsberga-Tönnersjö och Kvibille
och Slättåkra slogs samman till Kvibille-Slättåkra och att ett antal distrikt ändrade namn.

Analys och förslag
Valnämnden fastställer röstningslokalerna till det allmänna valet 2018 och EU-valet 2019.
Valkansliet söker upp och utrustar ändamålsenliga lokaler enligt Vallagen 2005:837 9 & 10 kap.
Servicekontoret föreslår valnämnden att godkänna föreslaget

Konsekvenser av förslaget
Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00007

Ärendets beslutsgång

Beslutsunderlag
1. Röstningslokaler förtidsröstning 2018 - 2019

Information om beslutet

Servicekontoret
Carl Westman, förvaltningschef
Handläggare, Johnny Dahlin, Valkanslichef

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Röstningslokaler RKL‐valet 2018 & EU‐valet 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Alla hjärtans hus
Eldsberga Kommunalhus
Fyllinge bibliotek
Getinge bibliotek
Gullbrandstorps skolbibliotek
Halmstad Högskola
Harplinge bibliotek
Haverdalshallen
Holms bygdegård
Kvibille bibliotek
Medborgarservice Andersberg
Oskarströms bibliotek
Rådhuset
Simlångsdalens bibliotek
Stadsbiblioteket
Stationsgatan 64, endast ambulerande bud
Stentorpshallen vid Kärleken
Söndrums bibliotek
Trönninge Gamla skola
Vallås bibliotek
Åled hemvärnsgården

Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00008

Ärende VN 2018/00008
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Valnämnden
Servicekontoret

Fastställande av vallokaler allmänna valet 2018 och EU valet 2019
Servicekontorets förslag till beslut
Valnämnden beslutar att anta servicekontorets förslag gällande vallokaler vid det allmänna valet 2018
och EU-valet 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagen 2005:837 4 kap 4 § 17 ska ett valdistrikt omfattas av mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett distrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000
röstberättigade. Stadskontoret har gjort valdistriktsindelningen och valkansliet föreslår vallokalerna i
bifogat dokument.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i valkansliet tillsammans med valnämndens presidie och uppgifter från Stadskontoret i
Halmstads kommun.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Inför supervalåret 2014 gjordes en omfattande analys gällande distrikten vilket innebar en hel del ändringar i
distriktsindelningen gällande valdistrikten i Halmstads kommun. Länsstyrelsen i Hallands län inkom med
skrivelse gällande översyn av valdistrikten inför valet 2018 där de eftersträvar att antalet röstberättigade är
relativt jämt fördelat mellan valdistrikten. Vidare borde en översyn göras av namnen på valdistrikten.
Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses och inte områdets namn följt av ett löpnummer. Av
detta skäl gjorde Servicekontoret tillsammans med Stadskontoret en revidering av valdistrikten, se VN
2017/00012. Detta innebar att Eldsberga och Tönnersjö slogs samman till Eldsberga-Tönnersjö och Kvibille
och Slättåkra slogs samman till Kvibille-Slättåkra och att ett antal distrikt ändrade namn.

Analys och förslag
Valnämnden fastställer vallokaler till det allmänna valet 2018 och EU-valet 2019
Servicekontoret föreslår valnämnden att godkänna föreslaget.
Valkansliet söker upp och utrustar ändamålsenliga lokaler enligt Vallagen 2005:837 9 & 10 kap.

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se

Sida 1(2)

Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00008

Ärendets beslutsgång
Ärendet har beretts i valkansliet tillsammans med valnämndens presidie och uppgifter från Stadskontoret i
Halmstads kommun.

Beslutsunderlag
1. Vallokaler 2018 - 2019

Servicekontoret
Carl Westman, Förvaltningschef
Handläggare, Johnny Dahlin, Valkanslichef

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Valdistrikt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Alet
Andersberg norra
Andersberg södra
Breared
Brogård
Bäckagård
Centrum
Centrum väster
Centrum öster
Eketånga norra
Eketånga södra
Eldsberga‐Tönnersjö
Engelbrekt
Enslöv
Frennarp
Furet
Fyllinge västra
Fyllinge östra
Galgberget
Gamletull
Getinge
Gullbrandstorp
Gustavsfält
Harplinge
Haverdal
Holm‐Vapnö
Kvibille‐Slättåkra
Kärleken‐Sofieberg
Linehed
Mickedala
Nyatorp
Nyhem centrum
Nyhem norra
Nyhem västra
Onsjö‐Fammarp
Oskarström västra
Oskarström östra
Rotorp
Sennan‐Skavböke
Skedala‐Marbäck
Slottsjorden
Slottsmöllan‐Övraby
Snöstorp
Steninge‐Rävinge
Söndrum norra
Söndrum södra
Trönninge
Tylösand‐Frösakull
Vallås norra
Vallås västra
Vallås östra
Östergård
Östra förstaden‐Tullkammarkajen
Östra stranden‐Larsfrid

Antal röstber.
1639
1298
1912
1083
1370
1454
1601
1476
1869
1417
1370
1842
1366
1609
1540
1317
1132
1093
1687
1227
1726
1795
1581
1222
1713
862
1636
1665
1829
1304
1161
1129
1539
1547
1291
1814
1282
1587
723
1257
1625
1007
1108
1190
1837
1432
1677
1599
1603
1766
1634
1187
1502
1399

Vallokal

Placering

Slottsjordsskolan
Andersbergsskolan
Andersbergsskolan
Brearedsskolan
Snöstorpsskolan
Bäckagårdsskolan
Rådhuset
Brunnsåkerskolan
035-Huset
Söndrumsbibliotek
Jutarumskolan
Eldsbergahallen
Sturegymnasiet
Åledsskolan
Frennarps Byskola
Kulturhuset
Fyllingeskolan
Fyllingeskolan
Servicehemmet Karl XI:e
Stadsbiblioteket
Getinge bibliotek
Gullbrandstorpsskolan
Östergårdsskolan
Lyngåkraskolan
Haverdals idrottshall
Holms bygdegård
Kvibilleskolan
Sofiebergsskolan
Östergårdsskolan
Brunnsåkerskolan
Furulundskolan
Nyhemskolan
Furulundskolan
Nyhemskolan
Frösakullskolan
Valhallaskolan
Oskarströms bibliotek
Brunnsåkerskolan
Skavbökeskolan
Skedala bygdegård
Slottsjordsskolan
Sofiebergsskolan
Snöstorpsskolan
Steninge
Söndrumsskolan
Bäckagårdsskolan
Trönningeskolan
Frösakullskolan
Vallåsskolan hög
Vallåsskolan hög
Vallåsskolan hög
Östergårdsskolan
Sturegymnasiet
Linehedsskolan

Matsalen
Briggen 5
Fregatten 5
Matsalen
Entrén Expeditionen
Fritidslokal
Entrén
NO-salen
Entréområdet
Matsalen
Idrottshallen
Matsalen
Rönnen
Spegelsalen
Matsalen
Uppehållsrum
Stora samlingssalen

Matsalen
Matsalen
Matsalen
Stora hallen
Matsalen
Gymnastiksalen
Matsalen
Matsalen
Aulan
Gruvan
Matsalen
Gripen

Elevcafé

Matsalen
Sjön

Matsalen
Matsalen
LAB-sal
Sal 4
Sal 5
Matsalen
Sturehof
Matsalen

Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00009

Ärende VN 2018/00009
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Valnämnden
Servicekontoret

Ambulerande röstmottagare
Servicekontorets förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att ge uppdraget åt valkanslichefen att förordna erforderligt antal behöriga
tjänstemän som kan agera som ambulerande röstmottagare under det allmänna valet 2018 och
EU-valet 2019

Sammanfattning av ärendet
Kommunala bud blev efter valåret 2014 ändrat till ambulerande röstmottagare.
Valnämnden gav valkansliet 2014 uppdraget att införa kommunala bud som ersättning för
institutionsröstning i ett led att öka tillgängligheten för röstberättigade.
Enligt rapport ”Valarbete 2014” tog Halmstads kommun emot cirka 600 röster, det var ett mycket
uppskattat inslag hos de av hemvårdsförvaltningen utsedda äldreboenden, anstalt, häkte, sjukhus och de
privat personer som kunde nyttja sin rösträtt tack vare kommunalt bud.
De goda erfarenheterna av ambulerande röstmottagare vid valen 2014 har lett till att föreslå
valnämnden att använda ambulerande röstmottagare under riksdag, kommun och landstingsvalet 2018
och EU-valet 2019. De utbildade röstmottagarna besöker exempelvis ett äldreboende, ett sjukhus,
häktet för att hjälpa röstberättigade som inte kan ta sig till sin vallokal eller ett förtidsställe att rösta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i valkansliet tillsammans med valnämndens presidie

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Valnämnden gav valkansliet 2014 uppdraget att införa kommunala bud som ersättning för
institutionsröstning i ett led att öka tillgängligheten för röstberättigade.
Enligt rapport ”Valarbete 2014” tog Halmstads kommun emot cirka 600 röster det var ett mycket uppskattat
inslag hos de av hemvårdsförvaltningen utsedda äldreboenden, anstalt, häkte, sjukhus och de privat personer
som kunde nyttja sin rösträtt tack vara kommunalt bud

Analys och förslag
Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00009

Valkanslichefen föreslår att denne förordnar erforderligt antal behöriga tjänstemän som ska agera
ambulerande röstmottagare under det allmänna valet 2018 och EU-valet 2019. De som är aktuella som
ambulerande röstmottagare är kommunala tjänstemän som arbetar i valkansliet och personer som är erfarna
röstmottagare i övrig förtidsröstning, samt på valdagen. Dessa personer är aktiva under hela valperioden med
olika uppgifter inom valarbetet. Alla tjänstemän kommer att utbildas inför sin roll som ambulerande
röstmottagare.
Servicekontoret föreslår valnämnden att godkänna föreslaget

Servicekontoret
Carl Westman, förvaltningschef/bolagschef
Handläggare, Johnny Dahlin, Valkanslichef

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00010

Ärende VN 2018/00010
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Valnämnden
Servicekontoret

Utbildning röstmottagare
Servicekontorets förslag till beslut
Valnämnden beslutar att anta servicekontorets förslag gällande utbildning av ordförande, vice
ordförande och röstmottagare vid det allmänna valet 2018.

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagen 2005:837 kap 3 § 5. Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan
utbildning som behövs för uppdraget. Lag (2014:301).
Ärendets beredning
Valnämnden fastställer utbildningstillfällena gällande utbildning av förtidsröstningspersonal, utbildning
gällande ordförande och vice ordförande, utbildning av röstmottagare i vallokalerna under valdagen och
utbildningen av valkansliets personal.
Ärendet har beretts i valkansliet tillsammans med valnämndens presidie.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund




Valkansliet bokar lokaler och genomför utbildning för all personal som ska arbeta som
förtidsröstningsmottagare under förtidsröstningen.
Valkansliet bokar lokaler och genomför utbildning för ordförande och vice ordförande i
valdistrikten.
Valkansliet bokar lokaler och genomför utbildning för valkansliets personal

Analys och förslag
Utbildningarna för förtidsröstningspersonal kommer att hållas i Kommunfullmäktigens sessionssal vid två
olika tillfällen, se bilaga utbildningstillfälle RKL 2018.
Utbildningarna gällande ordförande och vice ordförande i distrikten kommer att hållas i
Kommunfullmäktiges sessionssal vid två tillfälle, se bilaga utbildningstillfälle RKL 2018.
Utbildningarna gällande röstmottagare i distrikten kommer att hållas i Kommunfullmäktiges sessionssal vid
fyra tillfällen, se bilaga utbildningstillfälle RKL 2018.
Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Utbildningarna gällande valkansliets personal kommer att hållas i Kommunfullmäktiges sessionssal vid ett
tillfälle, se bilaga utbildningstillfälle RKL 2018.
Valkansliet förslår att utbildningarna genomförs i Kommunfullmäktiges sessionssal i Halmstads kommun.
Servicekontoret föreslår valnämnden att godkänna föreslaget

Beslutsunderlag
1. Utbildningstillfälle RKL 2018

Servicekontoret
Carl Westman, förvaltningschef
Handläggare, Johnny Dahlin, Valkanslichef
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Utbildningstillfällen för riksdags, kommun och landstings valet 2018
Lokal: Kommunfullmäktiges sammanträdessal
Förtidsröstning:
Datum
2018‐07‐24
2018‐07‐26

Tid
17:30‐19:30
17:30‐19:30

Valdagen, röstmottagare: Upp till 70 deltagare/tillfälle
Datum
2018‐07‐31
2018‐08‐02
2018‐08‐07
2018‐08‐09

Tid
17:30‐19:30
17:30‐19:30
17:30‐19:30
17:30‐19:30

Ordförande/vice ordförande:
Datum
2018‐08‐14
2018‐08‐16

Tid
17:30‐19:30
17:30‐19:30

Kanslipersonal
Datum
17/7‐2018

Tid
10:00‐12:00

Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00011

Ärende VN 2018/00011
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Valnämnden
Servicekontoret

Fastställande av antalet röstmottagare per distrikt samt tjänstgörande
reserver
Servicekontorets förslag till beslut
Valnämnden beslutar att godkänna servicekontorets förslag enligt nedan.
Sammanfattning av ärendet





Distrikt med under 1 000 röstberättigade bemannas med 3 röstmottagare samt ordförande och
vice ordförande.
Distrikt med mellan 1 000 och 1 500 röstberättigade bemannas med 4 röstmottagare samt
ordförande och vice ordförande.
Distrikt med mellan 1 500 och 2 000 röstberättigade bemannas med 5 röstmottagare samt
ordförande och vice ordförande.
Distrikt med mer än ett valdistrikt inom samma byggnad bemannas med en röstningsvärd som
efter vallokalens stängning arbetar som rösträknare

Undantag från denna bemanning kan göras om önskemål finns från ordföranden i respektive distrikt och om
speciella orsaker föreligger. Utöver föreslagen bemanning behövs ett antal ersättare, utbildad personal som
snabbt kan komma på plats vid exempelvis sjukdom. De ska ha olika kompetenser och kunna träda in som
röstmottagare, ordförande eller vice ordförande. Minst femtio ersättare ska utses.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom valkansliet tillsammans med valnämndens presidie.

Beskrivning av ärendet
Analys och förslag
Valnämnden fastställer antalet röstmottagare per distrikt samt tjänstgörande reserver till det allmänna valet
2018 och EU-valet 2019.

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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Beslutsunderlag
1. Antal röstmottagare RKL valet 2018 & EU-valet 2019

Servicekontoret
Carl Westman, Förvaltningschef
Handläggare, Johnny Dahlin, Valkanslichef

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
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Valdistrikt

Antal röstber. Vallokal

Placering

Alet
Engelbrekt
Galgberget
Slottsjorden
Östra förstaden‐Tullkammarkajen
Eldsberga‐Tönnersjö
Fyllinge västra
Fyllinge östra
Trönninge
Centrum väster
Mickedala
Rotorp
Breared
Sennan‐Skavböke
Gamletull
Getinge
Haverdal
Oskarström östra
Kärleken‐Sofieberg
Onsjö‐Fammarp
Slottsmöllan‐Övraby
Tylösand‐Frösakull
Gullbrandstorp
Harplinge
Steninge‐Rävinge
Vallås norra
Vallås västra
Vallås östra
Andersberg norra
Andersberg södra
Östra stranden‐Larsfrid
Brogård
Snöstorp
Enslöv
Kvibille‐Slättåkra
Oskarström västra

1639
1366
1687
1625
1502
1842
1132
1093
1677
1476
1304
1587
1083
723
1227
1726
1713
1282
1665
1291
1007
1599
1795
1222
1190
1603
1766
1634
1298
1912
1399
1370
1108
1609
1636
1814

Matsalen

Slottsjordsskolan
Sturegymnasiet
Servicehemmet Karl XI:e
Slottsjordsskolan
Sturegymnasiet
Eldsbergahallen
Fyllingeskolan
Fyllingeskolan
Trönningeskolan
Brunnsåkerskolan
Brunnsåkerskolan
Brunnsåkerskolan
Brearedsskolan
Skavbökeskolan
Stadsbiblioteket
Getinge bibliotek
Haverdals idrottshall
Oskarströms bibliotek
Sofiebergsskolan
Frösakullskolan
Sofiebergsskolan
Frösakullskolan
Gullbrandstorpsskolan
Lyngåkraskolan
Steninge
Vallåsskolan hög
Vallåsskolan hög
Vallåsskolan hög
Andersbergsskolan
Andersbergsskolan
Linehedsskolan
Snöstorpsskolan
Snöstorpsskolan
Åledsskolan
Kvibilleskolan
Valhallaskolan

Stora samlingssalen
Matsalen
Sturehof
Idrottshallen
Matsalen
Uppehållsrum
Matsalen
NO-salen
Matsalen
Elevcafé
Matsalen

Stora hallen
Gymnastiksalen
Sjön
LAB-sal
Matsalen
Matsalen
Sal 4
Sal 5
Briggen 5
Fregatten 5
Matsalen
Entrén Expeditionen
Matsalen
Matsalen

Antal
Bemanning Guide distrikt Namn på distrikt
7
6
7
7
7
7
6
6
7
6
6
7
6
5
6
7
7
6
7
6
6
7
7
6
6
7
7
7
6
7
6
6
6
7
7
7

1
1

2
2

Alet, Slottsjorden
Engelbrekt, Östra förstaden ‐ Tullkammarkajen

1

2

Fyllinge västra, Fyllinge östra

1

3

Centrum väster, Mickeldala, Rotorp

1

2

Kärleken Sofieberg, Slottsmöllan Övraby

1

2

Onsjö ‐ Fammarp, Tylösand ‐ Frösakull

1

3

Vallås norra, Vallås västra, Vallås östra

1

2

Andersberg norra, Andersberg södra

1

2

Brogård, Snöstorp

Valdistrikt

Antal röstber. Vallokal

Placering

Bäckagård
Eketånga norra
Söndrum södra
Centrum
Eketånga södra
Nyatorp
Nyhem norra
Söndrum norra
Centrum öster
Frennarp
Furet
Gustavsfält
Linehed
Nyhem västra
Nyhem centrum
Östergård
Holm‐Vapnö
Skedala‐Marbäck

1454
1417
1432
1601
1370
1161
1539
1837
1869
1540
1317
1581
1829
1547
1129
1187
862
1257

Fritidslokal

Bäckagårdsskolan
Söndrumsbibliotek
Bäckagårdsskolan
Rådhuset
Jutarumskolan
Furulundskolan
Furulundskolan
Söndrumsskolan
035-Huset
Frennarps Byskola
Kulturhuset
Östergårdsskolan
Östergårdsskolan
Nyhemskolan
Nyhemskolan
Östergårdsskolan
Holms bygdegård
Skedala bygdegård

Matsalen
Entrén
Matsalen
Matsalen
Aulan
Entréområdet
Rönnen
Danssalen
Matsalen
Matsalen
Gripen
Gruvan
Matsalen

Antal
Bemanning Guide distrikt Namn på distrikt
6
6
6
7
6
6
7
7
7
7
6
7
7
7
6
6
5
6

1

2

Bäckagård, Söndrum södra

1

2

Nyatrop, Hyhem norra

1

3

Gustavsfält, Linehed, Östergård

1

2

Nymen centrum, Nyhem västra

349

13
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Ärende VN 2018/00013
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Valnämnden
Servicekontoret

Ordning i valsedelställen
Servicekontorets förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att godkänna servicekontorets förslag enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden beslutar att valsedlarna för riksdag, kommun och landsting läggs i bokstavsordning
efter partinamn enligt bilaga 1. Valsedelsplacering RKL 2018.
Eventuella tillkommande valsedlar placeras i bokstavsordning i samma serie.
Valnämnden beslutar att partivalsedlar och namnvalsedlarna för riksdag-, kommun- och
landstingsval 2018 läggs i bokstavsordning efter partinamn med blanka valsedlar först enligt bilaga
1. Valsedelsplacering RKL 2018.
Valnämnden beslutar att partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt partivalsedlar,
som inte omfattas av valnämndens ansvar, till valkansliet som sedan levererar valsedlarna till
respektive röstnings- och vallokal. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut de levererade
valsedlarna och i övrigt hålla ordning på alla valsedlar enligt beslutad ordning.
Valnämnden beslutar att alla valsedlar ska placeras i de särskilda valsedelsställen, inga övriga lådor,
fack eller liknande får förekomma med valsedlar i anslutning till val- och röstningslokal.
Valnämnden beslutar att inför den särskilda förtidsröstningen på äldreboenden ges partierna
möjlighet att lämna valsedlar till valnämndens tjänstemän veckan innan röstningen sker.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom valkansliet tillsammans med valnämndens presidie.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Den ordningsfråga som kanske uppmärksammas mest kring röstmottagning är ordningen bland
valsedlarna. Det är två frågor som bör hanteras innan valen. Dels vem som ansvarar för att lägga ut
valsedlar dels i vilken ordning valsedlarna ska placeras.
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och förtidsröstningslokaler. Det är viktigt att alla partiers
valsedlar behandlas och presenteras på samma sätt. Vissa valsedlar har valnämnden, i praktiken
Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se
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röstmottagare i vallokal och förtidsröstningslokal ansvar för, andra valsedlar har partierna själva
ansvar för. Valnämnden kan besluta om att ta ansvar för andra valsedlar än de som enligt
lagstiftning ingår i ansvaret.
Valnämnden i Halmstad har inför tidigare val valt att lägga ut valsedlar i vallokalerna och i
röstningslokalerna för andra partier än dem som vallagen anger ska läggas ut. Partierna har
tidigare själva fått leverera sina valsedlar till valnämndens kansli som ser till att valsedlarna
levereras ut till röstning- och vallokal. Vid 2014 års val beslutades att ordningen för såväl
partivalsedlarna samt namnvalsedlar skulle vara i bokstavsordning. Se bilaga 2.
Valsedelsplacering RKL 2014. Övriga partier får sina valsedlar utplacerade enligt samma
princip i ett tredje valsedelställ. Valmyndigheten har inför årets val förslag att valsedlarna
placeras utifrån bokstavsordning.
Riksdag, kommun och landstingsval
I RKL valet 2018 finns tre typer av valsedlar 1. Blanka partivalsedlar, 2. Partivalsedlar och 3.
Namnvalsedlar. I valet har röstmottagarna ansvar för de blanka partivalsedlarna,
partivalsedlarna samt namnvalsedlarna för varje parti som vid något av de två senaste
riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet läggs ut. I 2018 års val borde
det innebära följande partier för Halmstads kommun enligt bilaga 1, valsedelplacering RKL
2018.

Beslutsunderlag
1. Valsedelplacering 2014
2. Valsedelplacering allmänna valet 2018

Servicekontoret
Carl Westman, Förvaltningschef
Handläggare, Johnny Dahlin, Valkanslichef

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
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Bilaga 1

Valsedelsplacering RKL 2018
Kommunfullmäktige
Blanka valsedlar

Landstingsfullmäktige
Blanka valsedlar

Riksdagen
Blanka valsedlar

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Centerpartiet

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Centerpartiet

Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
SPI Välfärden
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Centerpartiet
FI
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Bilaga 2
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Ärende VN 2018/00014
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Valnämnden
Servicekontoret

Riktlinjer politiker
Servicekontorets förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att anta servicekontorets förslag gällande Riktlinjer förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Vallagen får på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma
propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samråd med Valnämndens presidie och kommunjurist.

Beskrivning av ärendet
Analys och förslag
Valnämnden fastställer riktlinjer för deltagande partiorganisationer gällande det allmänna
valet 2018 och EU-valet 2019

Konsekvenser av förslaget
Med tydliga, fastställda och rätt kommunicerade riktlinjer minimeras riskerna att missförstånd uppstår
gällande partiorganisationernas deltagande vid det allmänna valet 2018 och EU-valet 2019

Beslutsunderlag
1. Riktlinjer förtroendevalda.

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
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Information om beslutet
Information om beslutet ska skickas till alla partier som anmäler sitt deltagande vid det allmänna valet
2018 och EU-valet 2019
Servicekontoret
Carl Westman, Förvaltningschef
Handläggare, Johnny Dahlin, Valkanslichef

Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
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Riktlinjer för deltagande partiorganisationer för det allmänna
valet 2018 och EU-valet 2019
Valnämnden är lokal valmyndighet
Valnämnden utser ordförande och vice ordförande i ett valdistrikt som har mandat att ta beslut i sitt
valdistrikt. Valnämnden är ytterst ansvarig för röstningsförfarandet i Halmstads kommun. Varje
beslut valnämnden tar är ett myndighetsbeslut och ska följas.

Bemanning i valdistrikt
Respektive parti bör se till så att kommunråd, regionråd, riksdagsman och gruppledare, inte bör
arbeta som röstmottagare.

Agitation/Kampanj/Propaganda i anslutning till en röstningslokal eller vallokal
Se Vallagen kapitel 8 § 3:
På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller
annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Valsedlar
Partiorganisationen lämnar in namnvalsedlar till valkansliet i god tid/enligt avtalad tid till valkansliet.
Partiorganisationen ska inte själva fylla på i valsedelställen i röstningslokaler eller vallokaler. Detta
sköts av röstningsmottagare och annan personal utsedd av valnämnden.

Oklarheter/misskötsel
Valnämnden kontaktar partiorganisationens kontaktperson vid oklarheter eller misskötsel i samband
med röstningsförfarande. Kontaktpersonen får sedan lösa eventuella problem inom sitt parti.

Tjänsteskrivelse
Servicekontoret
2018-02-04
VN 2018/00015

Ärende VN 2018/00015
Beslutsinstans:
Ärendets ursprung:

Valnämnden
Servicekontoret

Arvoden röstmottagare 2018
Servicekontorets förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag om arvoden till röstmottagare under det
allmänna valet 2018 samt EU-valet 2019.

Sammanfattning av ärendet
Arvoden för funktionärer vid allmänna val och vid val till EU-parlamentet har fastställts av valnämnden till
fasta belopp. Detta har skett i slutet av en mandatperiod eller tidigt i en ny mandatperiod.
Halmstad kommun har för alla förtroendeuppdrag ändrat arvodesreglementet på så sätt att arvoden utgör en
procentsats av ett riksdagsarvode. Arvoden till valfunktionärer har dock hanterats på sätt som tidigare
gjordes för övriga förtroendeuppdrag. Det finns anledning att använda samma princip, som för övriga
förtroendevalda, för beräkning av arvoden för de som skall tjänstgöra som valfunktionärer kommande
mandatperiod. Valnämndens presidium i samarbete med servicekontorets ekonomiavdelning har konsulterats
i ärendet. Servicekontoret föreslår valnämnden att godkänna föreliggande förslag om arvoden till
röstmottagare under det allmänna valet 2018 samt EU valet 2019.

Ärendets beredning
Valkansliet och Valnämndens presidium i samarbete med Servicekontorets ekonomiavdelning har
konsulterats i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Arvoden för röstmottagare vid allmänna val och vid val till europaparlamentet har fastställts av valnämnden
till fasta belopp. Detta har skett i slutet av en mandatperiod eller tidigt i en ny mandatperiod.
Halmstads kommun har för alla förtroendeuppdrag ändrat arvodesreglementet på så sätt att arvoden utgör en
procentsats av ett riksdagsarvode. Arvoden till valfunktionärer har dock hanterats på sätt som tidigare
gjordes för övriga förtroendeuppdrag. Det finns anledning att använda samma princip, som för övriga
förtroendevalda, för beräkning av arvoden för de som skall tjänstgöra som valfunktionärer kommande
mandatperiod.
Basarvoden från riksdagen fastställs av Riksdagens arvodesnämnd i november varje år och i Halmstad får det
genomslag året därpå. Detta innebär att vi nu inte vet vilket basarvode det är år 2018. 2017 är det 65 400 kr.

Analys och förslag
Halmstads kommun, servicekontoret, Box 153, 301 05 Halmstad
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Basarvoden från riksdagen fastställs av Riksdagen arvodesnämnd i november vart år och i Halmstad får det
genomslag året därpå. Detta innebär att vi nu inte vet vilket Basarvoden det är år 2018. 2017 är basarvodet
65 400 kr vilket skulle ge följande arvoden.
Valdagen
Ordförande, distrikt
Vice ordförande, distrikt
Valförrättare
Rösträknare
Ersättare

3 600 kr
3 250 kr
2 400 kr
240 kr/timme
900 kr

Förtidsröstning
Vardagar kl. 07:00‐19:00
Övrig tid

170 kr/tim
255 kr/tim

Servicekontorets förslag är att följa ovanstående princip för uträkning av arvoden till röstmottagare vid
allmänna valet 2018 och vid valet till europaparlamentet 2019. Arvodet är kopplat till en
uppdragsbeskrivning. Kriterier för uppdraget måste uppfyllas för utbetalning av arvode, se bilaga 1,
uppdragsbeskrivning

Beslutsunderlag
1. Uppdragsbeskrivning 2018 & 2019

Servicekontoret
Carl Westman, Förvaltningschef
Handläggare, Johnny Dahlin, Valkanslichef
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Bilaga 1

Uppdragsbeskrivning för valarbete 2018 & 2019
Ordförande/vice ordförande
Ordförande och vice ordförande bör ha arbetat som röstmottagare vid tidigare val. I uppdraget
ingår bland annat att
- ställa i ordning vallokal, att hämta röstlängder hos valkansliet
- organisera tjänstgöringsschema för röstmottagare i tilldelat valdistrikt,
- ringa in resultat till Länsstyrelsen, inlämning av mottagna röster efter valdagens slut.
De har det yttersta ansvaret i vallokalen och någon av dem måste alltid finnas på plats under
valdagen i vallokalen. Allt sker i nära samarbete med valkansliet och valnämnden. Det är
obligatoriskt för ordförande och vice ordförande att delta i ordförandeträff/utbildning inför
valet.
Röstmottagare Valdag
Röstmottagarna har till uppgift att hjälpa kommunens väljare att rösta på ett säkert och tryggt
sätt. En röstmottagare
- kontrollerar väljarens identitet,
- tar emot rösterna och lägger ner dem i valurnan,
- håller i ordning i vallokalen,
- ser till att röstmottagningen och efterarbetet genomförs korrekt.
Alla röstmottagare skall tillgodose sig Valmyndighetens utbildningsmaterial i god tid innan
valdagen. Utbildning inför valarbete är obligatorisk. Om röstmottagaren inte medverkat får
denne inte arbeta med val.
Röstmottagare Förtidsröstning
Röstmottagare har till uppgift att
- ta emot röster, kontrollera identitet,
- registrera väljaren i väljarförteckningen,
- håller god ordning i röstlokalen,
- vara behjälplig för väljaren med information och material.
Det är obligatoriskt med utbildning för röstmottagare som arbetar med förtidsröstningen.
Tjänstgöring under valen 2018 & 2019
På valdagen för det allmänna valet är vallokalen öppen klockan 08-00-20.00.
Europaparlamentsvalet håller öppet en timme längre på valdagen klockan 08.00-21.00. När
vallokalen har stängts kontrollräknas rösterna innan dessa lämnas till valnämnden.
Tjänstgöringen tar slut när rösterna lämnats till valnämnden.
De som arbetar som ordförande, vice ordförande eller röstmottagare ska vara över 18 år och
kunna tala svenska. Ytterligare språkkunskaper är en merit.

Frånvaro är anmälningspliktig. Om frånvaro inte anmäls, utgår ingen ersättning.
Utbildning inför valarbete är obligatorisk. Om röstmottagaren inte medverkat får denne inte
arbeta med val.
Att arbeta som röstmottagare är inte ett politiskt uppdrag utan ett administrativt uppdrag. Du
bidrar till att upprätthålla demokrati och fria val.
Anmälan sker på https://halmstad.jobbaival.se
Grundläggande information om val, utbildningsmaterial finns att tillgå på www.val.se

