
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-16

Valnämnden

Sekreterare .................................................
Yelis Bilim

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Gunilla Magnusson (KV)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Per-Anders Andersson (S)

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

Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-16
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:30

Beslutande ledamöter Gunilla Magnusson (KV), Per-Anders Andersson (S)  ersätter Maria Johansson 
Arnström (S) (ordförande), Camilla Gustavsson (S)  ersätter Matilda Wahlström 
(S), Alexander Engman (L) §§44-46 ersätter Rune Gunnarsson (S)

Övriga närvarande Yelis Bilim

Utses att justera Per-Anders Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§44-49
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ÄRENDELISTA
§44 Val av justerare och godkännande av ärendelista

§45 Redovisning av delegeringsbeslut valnämnden

§46 Arvode till jourtjänstgöring

§47 Uppföljning och utvärdering av RKL-valet 2018

§48 Information valnämnd 2018

§49 Övriga frågor - Valnämndens synpunkter
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§44

Val av justerare och godkännande av ärendelista 
(2018 KS0327)

Beslut
Valnämnden godkänner ärendelistan och beslutar att Per-Anders Andersson (S) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Gunilla Magnusson (KV).
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§45

Redovisning av delegeringsbeslut valnämnden 
(2018 KS0297)

Beslut
Valnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Till RKL-valet 9 september fanns det ett behov att utse extrapersonal som hade möjlighet att 
infinna sig under kort varsel i fall det uppkom bortfall, av övrig ordinarie utsedd personal, 
både gällande röstmottagare samt rösträknare. På valdagen fick vi ett återbud på grund av 
sjukdom och valkansliet fick under kort varsel ringa in en av de som stod på listan av utsedd 
jourpersonal.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegeringsbeslut
 Delegeringsbeslut röstmottagare i vallokal

Beslutet skickas till 
Valnämnden
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§46

Arvode till jourtjänstgöring 
(2018 KS0371)

Beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om arvode för jourtjänstgöring för 
arbete med valen 2018 och 2019, både som röstmottagare och rösträknare. Valnämnden 
föreslår 950 kr för jourtjänstgöring.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver ta ett formellt beslut om arvode för jourtjänstgöring vid de allmänna 
valen 2018 och EU-valet 2019. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag som till 
viss del utgår från arvodena från 2014. Vid valen 2014 hade de som arbetade i vallokalerna 
timersättning i enlighet med den schablonersättning som kommunens förtroendevalda.

Kommunledningskontoret föreslog istället att ersättningen skulle bli en fast summa. 
Anledningen till att gå över till en fast summa var för att på lättare sätt kunna planera 
budgeten samt att övriga halländska kommuner har fasta summor. När 
kommunledningskontoret har räknat fram förslagen har kontoret tittat på hur många timmar 
som betalades ut 2014 och vilken schablonersättning (timersättning) som kommunens 
förtroendevalda får.

Valnämnden tog beslut om arvode för extra rösträknare §8 VN Arvode för röstmottagare och 
ordförande och vice ordförande i valdistrikt 9 januari 2018. Valnämnden beslutade arvode på 
950 kr för extra rösträknare och därför ser valnämnden det som rimligt att föreslå samma fasta 
summa för jourtjänstgöring.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivel - Arvode till jourtjänstgöring
 §8 VN Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§47

Uppföljning och utvärdering av RKL-valet 2018 
(2018 KS0364)

Beslut
Valnämnden har tagit del av redovisad information och lämnar inget förslag till beslut

Beskrivning av ärendet
Valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, RKL-valet, ägde rum 9 september 
2018. Förtidsröstningen ägde rum 22 augusti till 9 september och den preliminära 
rösträkningen 12 september.

Valnämnden tar del av sammanställning och utvärdering av valets olika delar. Utöver det har 
synpunkter inhämtats från eller lämnats av valdistriktens ordförande, röstmottagare i 
förtidsröstningslokalerna, valkansliet och länsstyrelsen.

Till Valmyndigheten har lämnats viss statistik samt svar på enkätfrågor.

Statistik 
-  Röstande och valdeltagande
Antalet röstberättigade 2018 var något större än 2014 men antalet röstande i stort sett 
detsamma både i valet till riksdagen och    till kommunfullmäktige. I båda valen har med 
andra ord andelen röstande ökat. Riksdagsvalet från 84,25 procent 2014 till 84,99 
procent 2018. Kommunfullmäktigevalet från 79,30 procent 2014 till 80,53 procent 2018.
 
-  Förtidsröstning
Antalet förtidsröstande 2018 var 2 474, vilket är ca 0,16 procent färre än 2014 då det var 2 
478 personer. Kontaktcenter i kommunhuset stod för den klart största ökningen med hela 
42,61 procent.
 
Fler detaljer finns i bilaga "Statistik RKL-valet 2018 Hylte kommun"

Synpunkter från förtidsröstningen och valkansliet
 - Röstmottagarna
Röstmottagarna i de tre lokalerna för förtidsröstning: kontaktcenter i kommunhuset 
(Hyltebruk), biblioteket i Torup samt biblioteket i Unnaryd tyckte flertalet att det överlag 
fungerat bra. De synpunkter som kommit in från röstmottagarna som tjänstgjorde i 
kontaktcenter på kommunhuset upplevde det som rörigt då det samrörde med den dagliga 
verksamheten och i och med det ibland var svårt att ha en ordentlig överblick. I Torups 
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bibliotek ansåg man generellt att det fungerade bra gällande utrustning, material och 
dokument som fanns på plats samt hämtning av röster och den bemanning som kom från 
kommunen. I Torup upplevde man vidare att det var bra samarbete mellan röstmottagarna där 
båda tog emot röster till skillnad från kontaktcenter där det många gånger endast blev en som 
ansvarade för röstmottagandet. I Torup och Unnaryd var det bra översikt i lokalen men många 
väljare kommenterade att röstmottagarna hade för stor uppsyn över valsedelstället. Denna 
fråga har tagits upp på Länsstyrelsen och inför nästa val ska man eventuellt handha skärmar 
som skymmer valsedelstället. Dock hänvisade samtliga röstmottagare till valhemligheten; att 
man kan ta hur många valsedlar man vill om man som väljare inte vill att någon ska se vilka 
valsedlar man väljer.

-  Förtidsröstningen
Förtidsröstningen i kommunhuset har fungerat väl mot förmodan att samtliga som arbetat i 
förtidsröstningen är överens om att lokalen inte är optimal och inför nästa val planerar 
valkansliet att finna en annan lokal/plats. Förtidsröstningen i Torup respektive Unnaryds 
bibliotek har liknande synpunkter inkommit. I Torups bibliotek inkom en del klagomål som 
nämnts ovan, gällande valsedelstället, att det borde varit avskärmat för insyn. Liknande 
synpunkter har kommit från Unnaryd.

-  Utbildning
Bedömningen är att utbildningen var bra, eventuellt att man kombinerar information från 
valnämnden avseende beslut om instruktioner m.m. med lite praktiska moment. Synpunkter 
har även varit att det skulle varit bra med fler erfarna personer i rummet, kanske någon från 
valnämnden eller valsamordnare som kan svara på frågor.

-  Information/Instruktioner
Inför nästa val bör man fundera på om instruktionerna avseende valsedlarna och deras 
placering kan göras ännu tydligare och enklare. Kanske kan även en instruktion om 
propaganda tydliggöras ytterligare. Vad gäller i specifika fall och situationer. En del praktiska 
detaljer såsom lås/försegling av valurnor osv där det rått osäkerhet vilket man kan lyfta fram 
inför nästa val och bestämma sig för en gemensam linje. Det man sedan har beslutat om i 
förväg kan då tas upp i samband med utbildningen samt att man delar ut de lokala 
instruktionerna och går igenom det valnämnden beslutat om. Vidare finns det bra information 
att tillgå från valmyndigheten.

Synpunkter från valdistriktens ordförande
Genomgång av och dialog om synpunkter som framkommit i den enkät som skickats ut till 
valdistriktens ordförande. Inför nästa RKL – val bör man fundera särskilt över:
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- Utbildning - saknades praktiska detaljer. Information om lokalernas nycklar m.m.

- Skyltning/annonsering - Inget särskilt att anmärka på.

- Lokalen och valmaterial - Gamla Hallen i Hyltebruks distrikt var olämplig som vallokal. 
Oklarheter kring möblering och nycklar.

- Informationsmaterial, manualer, blanketter och dylikt - Inget anmärkningsvärt förutom 
att man önskat fått till sig en del instruktioner tidigare eventuellt i samband med utbildningen.

- Valdagen och röstningen - Samtliga tyckte att kontakterna med 
valkansliet/valnämnden/länsstyrelsen under valdagen fungerade bra och att överlämnandet i 
kommunhuset på valnatten var bra. Vidare inget anmärkningsvärt.

- Övrigt - Sammantaget tyckte de flesta att det har fungerat bra men att hela organisationen 
skulle varit lite bättre förberedda.
 
 
Länsstyrelsens synpunkter
- Genomgång av länsstyrelsens synpunkter från utvärdering 12 oktober på Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen i Hallands län har sammanställt sina kommentarer efter RKL-valen. Dels 
kommentarer om kommunernas vallokalsprotokoll, dels från sin egen loggbok.
 
Valnämndens sekreterare tillsammans med ansvarig kollega för förtidsröstningen deltog i 
utvärderingen på Länsstyrelsen 12 oktober men på grund av sjukdom avseende ansvarig för 
utvärderingen tilldelades ingen fullvärdig utvärdering till enskild kommun utan man gick 
igenom övergripande avvikelser. Det kommer att skickas ut en sammanställning för varje 
enskild kommun inom närmaste framtid.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning och utvärdering av RKL-valet 2018
 Statistik RKL-valet 2018 Hylte kommun
 Enkät -Utvärdering efter RKL 2018
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§48

Information valnämnd 2018 
(2018 KS0188)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden tar del av nyhetsbrev från Valmyndigheten som är av relevans för utvärdering 
och inför kommande val. Valnämnden får även ta del av protokoll från Länsstyrelsen 
avseende slutlig rösträkning och mandatfördelning för val till kommunfullmäktige 9 
september 2018 Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information valnämnden 2018
 NYHETSBREV 19 27 sept - Valmyndigheten
 Protokoll LS - Slutlig rösträkning och mandatfördelning

9 / 11



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-16

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49

Övriga frågor - Valnämndens synpunkter 
(2018 KS0329)

Beslut
Valnämnden tar del av valnämndens synpunkter samt förslag till förbättringar inför 
nästkommande val.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden delar synpunkter och erfarenheter av valet 2018 samt vill ge förslag på 
förbättringsområden inför nästkommande val.
 
Lokaler
- Gamla Hallen har det kommit in många synpunkter på och valnämnden konstaterar att den 
inte kan användas som vallokal inför nästkommande val. Valnämnden anser även att 
Landeryds lokal inte var optimal bland annat på grund av att det låg på övre plan och det 
påverkar tillgängligheten. Elias Fries anser valnämnden vara alldeles för liten och trång. Alla 
var överens om att församlingshemmen man använde i en del distrikt fungerade optimalt vid 
förra valet och man ser gärna en tillbakagång till de församlingshemmen man tidigare använt 
sig utav. Valnämnden föreslår att, inför nästa val, sätta av tid för att gemensamt åka ut och 
titta på lokalerna. Det ger alla i valnämnden en inblick och en förbättring i kommunikationen 
med ordförandena inför varje valdistrikt. Vidare föreslår valnämnden att man utser en 
ledamot eller ersättare ansvarig för en vallokal i ett distrikt och att man tillsammans med 
ordförande åker ut och tittar samt planerar inför möblering m.m.
 
Utbildning
- Valnämnden hade velat haft mera utbildning inför deras uppdrag i valnämnden samt 
önskat vara mera involverade i valarbetet/processen. Valnämnden tycker det är viktigt inför 
nästkommande val och tillträdande valnämnd. Vidare nämner valnämnden att det var många 
nya som aldrig arbetat med val tidigare och därför är det extra viktigt med utbildning och ett 
klargörande om vad som förväntas av en i ens uppdrag.
 
 
Valmaterial
- Valnämnden berör övertydlighet på valaffischerna med bättre bilder. Valnämnden tror att 
detta kan minska viss köbildning då det ibland råder förvirring avseende valsedlar och 
valkuvert vilket bidrar till att röstmottagarna blir avbrutna för att tillrättavisa m.m.
 
 
Onsdagsräkningen
- Valnämnden delar sina synpunkter om onsdagsräkningen och man är överens om att 
utbildning eller övningsräkning innan är extra viktigt, både med tanke på att det är många 
oerfarna samt att det är många fler röster man räknar i och med ökningen av förtidsröster 
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speciellt på valdagen. Det rådde en del oklarheter i början men man rådde ut dessa och 
genomförde onsdagsräkningen dock var man färdig några timmar senare än tidigare valår.
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