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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Handläggare

Datum

Vår beteckning

Karl Öhlander
08-581 69 214

2014-01-08

Dnr 2014-000034

Valnämnden

Nämndbudget 2014 för Valnämnden
Förslag till beslut
Valnämnden fastställer kommunledningskontorets förslag till nämndbudget för
2014.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2014.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-20 om budget för kommunen 2014.
Nämnder och styrelser ska därefter upprätta nämndbudgetar som fördelar den
av kommunfullmäktige beslutade ramen.
Valnämnden har av kommunfullmäktige inte erhållit någon egen nämndbudget
för 2014. Däremot avsätts medel under Kommunstyrelsens budget för
nämndverksamhet med 200 tkr och dessutom har medel från den kommande
återbetalningen av tidigare inbetalning till AFA avsatts för valnämnden med
150 tkr.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-20 om budget för kommunen 2014.
Nämnder och styrelser ska därefter upprätta nämndbudgetar som fördelar den
av kommunfullmäktige beslutade ramen.
I Kommunfullmäktiges budget för 2014 avsattes inga specificerade medel för
Valnämndens verksamhet. Budgetmedel tillskjuts istället för nämndens
verksamhet i och med att Kommunstyrelsen fastställer sin internbudget. 200 tkr
kommer då att avsättas under Kommunstyrelsens nämndverksamhet.
För 2014 beräknar kommunen att erhålla 8 000 tkr som återbetalning av
inbetalda premier till AFA Försäkring för 2004. Av dessa medel har
Kommunfullmäktige beslutat att fördela 150 tkr till Valnämnden på grund av
ökade kostnader i och med de två valen 2014.
Nämnderna ska också fastställa nämndspecifika nämndmål med mätbara
indikatorer för att kunna fastställa måluppfyllelsen efter verksamhetsåret.
Ansvarsområde
Valnämnden är den lokala myndigheten med ansvar för valfrågor.
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Det innebär att den beslutar om frågor som har att göra med politiska val och
genomför val till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt val till EUparlamentet vart femte år.
Nämndens uppgifter är bland annat att:
•
•
•
•

utse röstmottagare
besluta om vallokaler
arrangera förtidsröstning
svara för preliminär räkning av röster på valkvällen.

Ekonomi
Intäkter
Statsbidrag
varav Europaparlamentsvalet
varav val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
Summa intäkter
Kostnader
Valnämndsarvoden
Arvoden till röstmottagare
Lokaler och tjänster
Arbetsgivaravgifter
Reseersättningar
Utbildning
Övriga kostnader (utustning etc)
Summa kostnader
Nettokostnader
Budget från KS
Extra tillskott AFA-medel 2014

760 000
380 000
380 000
760 000

70 000
570 000
50 000
250 000
20 000
50 000
100 000
1 110 000
-350 000
200 000
150 000

Nämndmål 2014
Vid och inför valen 2014 ska valnämnden prioritera:
•
•
•

Förberedelser och genomförande av val till Europaparlamentet och val
till riksdag, kommun och landsting i 12 valdistrikt.
Förberedelse och genomförande av förtidsröstning i två
röstmottagningslokaler inför valen
Mottagning av förtidsöster, stöd till valdistrikten och kontroll av
inlämnat material

Indikator
Valet ska genomförs utan tekniska felaktigheter och det inrapporterade
preliminära resultatet ska vara korrekt.
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Barnperspektiv
Kommunledningskontoret konstaterar att ovan angivet förslag till beslut inte
står i strid med barnets bästa.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kanslichef

G:\Kommunstyrelseförvaltningen\Kanslistab\Nämnder\Valnämnden\Publicerade handlingar\2014-01-16\01.01 ,Tjskr Budget valnämnden.docx / 1999-05-11

Sidan 8 av 30

Sidan 9 av 30

Ärende 2

Sidan 10 av 30

Sidan 11 av 30

1

TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

Charlotta Kristiansson
08-581 69 271

2014-01-09

Dnr 2014-000036

Valnämnden

Förslag till vallokaler, lokaler för förtidsröstning vid 2014
års val samt tider för förtidsröstning för val till
Europaparlamentet
Förslag till beslut
1. Vallokaler vid val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 samt valet till
de allmänna valen den 14 september 2014 fastställs i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
2. Öppethållandetiderna ska vara 8.00 – 21.00 vid samtliga vallokaler vid
Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 samt 8.00 – 20.00 vid valet till
de allmänna valen den 14 september 2014.
3. Lokaler för förtidsröstning val till Europaparlamentet samt valet till de
allmänna valen 2014 fastställs i enlighet med kommunledningskontorets
förslag.
4. Öppettider för förtidsröstning vid val till Europaparlamentet fastställs
enligt kommunledningskontorets förslag.
5. Valnämnden delegerar beslutaderätten avseende fastställande av vallokal
för valdistrikt 3 Finnsta, Bro C samt lokal för förtidsröstning för Bro
centrum till valnämndens ordförande.
Sammanfattning
Inför 2014 års val är Upplands-Bro kommun indelad i 12 valdistrikt. För
dessa ska lokaler utses där valet ska genomföras. Valnämnden har även
möjlighet att över detta öppna tillfälliga vallokaler med begränsat
öppethållande i områden som har långt till ordinarie lokal.
Valnämnden har även ansvar för att genomföra förtidsröstning i kommunen.
Lokalerna ska vara så många till antalet och ha en sådan geografisk
spridning att de kan klara av att ta emot det förväntade antalet
förtidsröstande i området. Förtidsröstningen får starta tidigast den artonde
dagen före valdagen. För förtidsröstningen ska även öppettider fastställas.
Kommunledningskontoret har med anledning av detta tagit fram förslag på
vallokaler, lokaler för förtidsröstning samt öppettider för förtidsröstning och
föreslår att valnämnden beslutar i enlighet med kommunledningskontorets
förslag.
Det saknas i nuläget vallokal för valdistrikt 3, Bro-Finnsta samt
förtidsröstningslokal i Bro centrum för val till Europaparlamentet.
Anledningen till detta är att Florasalen, som tidigare använts som vallokal,
är upptagen på valdagen. Förtidsröstningen har tidigare skett i biblioteket i
Brohuset, som under våren kommer att vara under ombyggnation vilket gör
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att den lokalen inte kan användas vid förtidsröstningen för val till
Europaparlamentet.
Kommunledningskontoret arbetar för närvarande för att hitta lämpliga
lokaler. Då dessa ska vara inrapporterade till Länsstyrelsen innan
valnämndens kommande sammanträde, föreslår kommunledningskontoret
att valnämnden delegerar beslutanderätten avseende detta till valnämndens
ordförande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-09.
Ärendet
Vallokaler vid 2014 års val
Inför valen 2014 är Upplands-Bro kommun indelad i 12 valdistrikt. För dessa
skall lokaler utses där valet skall genomföras. Valnämnden har även möjlighet
att utöver detta öppna tillfälliga vallokaler med begränsat öppethållande i
områden som har långt till ordinarie lokal.
Vallokalerna skall rapporteras till Länsstyrelsen för tryckning av röstkort.
Vidare bör nämnden ta ställning till om förkortat öppethållande ska tillämpas i
något distrikt.
De lokaler som föreslås användas stämmer i stort sett överens med de lokaler
som användes vid föregående val. Ett par lokaler har bytts ut. För valdistrikt 3,
Finnsta, Bro C, finns ännu ingen lokal fastställd för val till Europaparlamentet i
maj. Det beror på att Florasalen, som tidigare använts som vallokal, är
upptagen på valdagen. Biblioteket i Brohuset som använts vid förtidsröstning
tidigare, och som skulle kunna fungera som vallokal, är under ombyggnation
under våren, vilket gör att inte heller den lokalen går att använda.
Kommunledningskontoret arbetar för närvarande på att hitta en lokal och
föreslår att valnämnden delegerar beslutanderätt avseende vallokal för
valdistrikt 3 till valnämndens ordförande. Anledningen till detta är att
vallokalerna ska inrapporteras till Länsstyrelsen för tryckning av röstkorten
innan valnämndens kommande sammanträde, vilket gör att nämnden inte
kommer att hinna fatta beslut om detta.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att följande vallokaler används vid
valen 2014.
Distrikt

Vallokal

1 Bro – Låssa

Härneviskolans matsal

2 Råby

Råbyskolans matsal

3 Finnsta, Bro c

Val till EP: Inte klart ännu
Allmänna valen: Dagcentralen
Florasalen

4 Råby-, Finnsta Skog

Finnstasalen

5 Gamla Kungsängen

Dagcentralen Kungsängen
centrum

6 Tibble, Sylta

Lillsjöskolans matsal
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7 Södra Tibble

Biblioteket (alt nya äldreboendet)

8 Norra Tibble

Fsk Rönnbäret

9 Norra Kungsängen

Bergaskolans matsal

10 Norra Brunna

Brunnagården

11 Södra Brunna

Hagnäskolans matsal

12 Håtuna – HåboTibble

Tjustaskolans gymnastiksal

Kommunledningskontoret bedömer inte att det finns något ytterligare behov
av tillfälliga vallokaler.
Lokaler för förtidsröstning vid 2014 års val samt tider för förtidsröstning
vid val till Europaparlamentet i maj 2014.
Valnämnden har även ansvar för att genomföra förtidsröstning i kommunen.
Lokalerna ska vara så många till antalet och ha en sådan geografisk
spridning att de kan klara av att ta emot det förväntade antalet
förtidsröstande i området. Förtidsröstningen får starta tidigast den artonde
dagen före valdagen. För val till Europaparlamentet innebär detta att
förtidsröstningen får starta tidigast den 7 maj. Kommunledningskontoret
föreslår att lokaler för förtidsröstning öppnas i Kungsängen centrum samt i
Bro centrum från och med den 7 maj 2014. Nedanstående lokaler föreslås
användas vid förtidsröstningen.
Ort

Förtidsröstningslokal

Kungsängen centrum

Dagcentralen

Bro centrum

Val till EP: Inte klart ännu
Allmänna valen: Dagcentralen
Florasalen

För Bro centrum finns ännu inget förslag på loka för val till
Europaparlamentet. Anledningen till detta är att den lokal som tidigare
använts för förtidsröstning, biblioteket i Brohuset, under våren är under
ombyggnation vilket gör att den lokalen inte kan användas vid val till
Europaparlamentet. Kommunledningskontoret arbetar för närvarande på att
hitta en lokal och föreslår även här att valnämnden delegerar beslutanderätt
avseende lokal för förtidsröstning i Bro centrum till valnämndens
ordförande, eftersom även dessa lokaler ska inrapporteras till Länsstyrelsen
innan valnämndens kommande sammanträde.
Kommunledningskontoret har också tagit fram förslag på öppettider för
förtidsröstningen vid val till Europaparlamentet. Förslaget finns bifogat
tjänsteskrivelsen. Vid framtagande av förslaget har
kommunledningskontoret tittat på öppettiderna vid föregående val till
Europaparlamentet samt mängden förtidsröster som togs emot under
perioden.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kanslichef
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TJÄNSTESKRIVELSE

Förslag avseende tider för förtidsröstning vid val till Europaparlamentet i Upplands Bro kommun.

Datum

201305-07

201305-08

201305-09

201305-10

201305-11

201305-12

201305-13

201305-14

201305-15

201305-16

201305-17

201305-18

201305-19

201305-20

201305-21

201305-22

201305-23

201305-24

2013-0525

Kungsängen

10:0016:00

12:0018:00

12:0016:00

10:0014:00

X

12:0018:00

12:0018:00

12:0018:00

12:0019:00

12:0016:00

X

X

11:0018:00

11:0018:00

11:0018:00

11:0019:00

12:0018:00

10:0014:00

10:0014:00

Bro

11:0017:00

10:0015:00

10:0014:00

X

X

10:0015:00

10:0015:00

10:0015:00

10:0017:00

10:0015:00

10:0014:00

X

10:0017:00

10:0017:00

10:0017:00

10:0018:00

10:0015:00

11:0015:00

X
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TJÄNSTESKRIVELSE
Utvecklingsstaben
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

2013-12-16

Dnr 2013-000626

Charlotta Kristiansson, 08-581 697 21

Kommunledningskontoret

Arvoden vid 2014 års val
Förslag till beslut
Följande arvodesnivåer fastställs vid 2014 års allmänna val samt val till
Europaparlamentet.
•
•
•
•
•
•

Ordförande i valdistrikt 2700 kronor
Vice ordförande i valdistrikt 2400 kronor
Valförrättare 2100 kronor
Jour för reserv under valdagen 500 kronor
Extra ersättning för den som tjänstgör vid bägge valen 500 kronor
Extrapersonal 149 kronor/h

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har gjort en jämförelse med ett antal kommuner i
Stockholms län avseende den ersättning som utgår till röstmottagare vid arbete
under valet. Översynen visar att Upplands-Bro kommun med nuvarande
ersättningsnivåer skulle ligga relativt lågt i förhållande till andra kommuner i
länet.
Kommunledningskontoret föreslår en uppräkning av nuvarande nivåer jämfört
med 2010 års val. Kommunledningskontoret föreslår också att en högre
ersättning utgår till ordförande i valdistrikten, eftersom denne har ett större
ansvar i vallokalen under valdagen.
Kommunledningskontoret föreslår också att en extra ersättning ska utgå till den
som kan tjänstgöra under både val till Europaparlamentet samt under de
allmänna valen till Riksdagen, Landsting och Kommun under 2014.
Kommunledningskontoret vill uppmuntra till dubbel tjänstgöring då detta
underlättar planering av arbetet.
Beslutsunderlag
•

Sammanställning av ersättningsnivåer bland ett antal kommuner i
Stockholms län

Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på barns livsvillkor.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kansli- och utvecklingschef

Kopia av beslut till:

Ordförande och vice ordförande i valdistrikt
Personalavdelningen
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Kommun

Solna

Uppräkning från senaste
val?
Ordförande

2 100 kr

Ersättare för ordförande
Vice ordförande

1 720 kr

Röstmottagare

1 285 kr

Österåker

Botkyrka 1

Huddinge

Tyresö

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej 2

2 300 kr

2 390 kr

2 500kr
2 700kr

2 700 kr

3 000
kr

3 300 kr

3 600 kr

2 700 kr

2 300 kr

2 100 kr

1 920 kr

2 000 kr
2 100 kr

2 100 kr

2 500
kr

2 600 kr

2 900 kr

2 400 kr

2 300 kr

2 000 kr

1 680 kr

1 500 kr
1 600 kr

1 600 kr

1 500
kr

2 100 kr

2 300 kr

2 100 kr

1 900 kr

600 kr

700 kr

Värmdö

Rösträknare
200 kr

400 kr

160
kr/tim
300 kr

400 kr

400 kr

200 kr

Externt arbete på valdagen
Röstmottagare
institutionsröstning

160 kr
1 600 kr

700 kr

Resultatmottagare
institutionsröstning

1 600 kr

Jour som reserv under
valdagen

425 kr

530 kr

Ersättning för
utbildningstillfälle

Valnämndsledamot som
tjänstgör vid valnämndens
kansli på valdagen
1

2 200 kr

Övre summa gäller för Europaparlamentsvalet, nedre summan gäller för det allmänna valet.
Nej, samma som 2010 men med uppräkning på timarvodet
3
Förutom ett tillägg om extra ersättning för den som kan arbeta under bägge valen
2

Nacka

Stockholm UpplandsBro förslag
Nej 3

500 kr

UpplandsBro
nuvarande
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Extra ersättning för den som
tjänstgör vid bägge valen
Vaktmästare i vallokal
Övriga medhjälpare
Extra personal

400 kr

500 kr

400 kr

800 kr

500 kr

2 100 kr
143
kr/tim
130 kr/
tim

149 kr
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Handläggare, telefon

Datum

Vår beteckning

Charlotta Kristiansson, 08-58169721

2014-01-08

Dnr 2014-000035

Valnämnden

Principer för rekrytering inför valen 2014
Förslag till beslut
Principer för rekrytering inför valen 2014 fastställs.
Sammanfattning
Under 2014 ska två val genomföras, vilket ställer extra krav på god
administration och samordning. Den lokala valmyndigheten i varje kommun är
bland annat ansvarig för att rekrytera röstmottagare inför valdagen och
förtidsröstningen. I samband med detta bör principer för hur rekrytering ska gå
till fastställas. Principerna kan användas som en utgångspunkt och ett stöd vid
rekryteringen.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08

Ärendet
Under 2014 ska två val genomföras, vilket ställer extra krav på god
administration och samordning. Den lokala valmyndigheten i varje kommun är
bland annat ansvarig för att rekrytera röstmottagare inför valdagen och
förtidsröstningen. I samband med detta bör principer för hur rekrytering ska gå
till fastställas. Principerna kan användas som en utgångspunkt och ett stöd vid
rekryteringen.
Vid framtagandet av principerna har kommunledningskontoret hämtat
information från hur andra kommuner formulerat principer för rekrytering,
direktiv från Valmyndigheten samt SOU 2013:24, ”E-röstning och andra
valfrågor”.
Kommittén bakom SOU: n har bland annat kommit fram till att man inte funnit
skäl att överväga några formella regler av jävskaraktär när det gäller
röstmottagarna, men att en befogad gräns är att en person som kandiderar på
lista inte ska fungera som röstmottagare.
I SOU: n diskuteras även frågan om utbildning för röstmottagare för att
säkerställa ett korrekt genomförande av valen. Kommittén föreslår att
valnämnd och röstmottagare genomgår utbildning inför varje val.
Kommunledningskontoret anser att utbildning av röstmottagare är nödvändigt
och föreslår därför att detta införs i principerna.
Vad gäller antalet familjemedlemmar som ingår i samma valdistrikt föreslår
kommunledningskontoret att högst två röstmottagare från samma familj får
tjänstgöra i samma distrikt samt att två medlemmar från samma familj inte bör
tjänstgöra som ordförande och vice ordförande i samma valdistrikt. Detta för
att ytterligare stärka förtroendet för valförfarandet.
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Kommunledningskontoret föreslår slutligen att principerna även
kompletteras med eftersträvansvärda egenskaper för arbete som
röstmottagare, samt att röstmottagarna speglar befolkningen i
samhället i stort.
Rekrytering av röstmottagare
•

Samtliga valdistrikt bemannas med en ordförande samt en
vice ordförande samt ett antal röstmottagare. En lista med ett
antal reserver upprättas för att täcka upp om så skulle
behövas.

•

Vid rekrytering av röstmottagare eftersträvas egenskaper
som administrativ förmåga, god servicekänsla samt
noggrannhet och effektivitet. Det är vid rekrytering även
viktigt att ha i åtanke att rösträkningen kan dra ut på tiden på
valnatten.

•

Vid rekryteringen är det önskvärt att eftersträva
o Bra åldersspridning bland röstmottagarna
o Spridd könsfördelning bland röstmottagarna
o Varierande etnisk bakgrund bland röstmottagarna

•

En förtroendevald som förekommer på en valsedel får inte
arbeta som röstmottagare.

•

Högst två röstmottagare från samma familj får tjänstgöra i
ett i samma distrikt. Två personer från samma familj bör inte
tjänstgöra som ordförande respektive vice ordförande i
samma valdistrikt.

•

Samtliga röstmottagare ska i samband med valen genomgå
en utbildning som kommunledningskontoret anordnar.

Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte påverka barn- och ungdomars livsvillkor.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Karl-Erik Lindholm
Kommundirektör
Karl Öhlander
Kansli- och utvecklingschef
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