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Valnämndens sammanträde  

den 22 januari 2018 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna-Lena Örvander 

Utvecklingsstrateg 

Utvecklingsstaben 

+46 08-581 691 73 

anna-lena.orvander@upplands-bro.se 

2018-01-15 KS 18/0004  

Valnämnden 
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Principer för rekrytering inför valen 2018 

Förslag till beslut 

Principer för rekrytering inför valen 2018 antas.  

Sammanfattning 

Den lokala valmyndigheten i varje kommun är bland annat ansvariga för att 

rekrytera röstmottagare inför valdagen och förtidsröstningen. Därför bör 

principer för hur rekryteringen ska gå till antas. Dessa ska sedan användas som 

en utgångspunkt och stöd vid rekryteringen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018 

Ärendet 

Att genomföra ett val 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 antas. Principerna bör 

användas som en utgångspunkt och ett stöd vid rekryteringen. 

Vilka kan inte rekryteras? 

En befogad gräns är att en person som kandiderar på 

lista inte ska fungera som röstmottagare. Ej heller den person som starkt kan 

förknippas med ett enskilt parti. 

Familjer 

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. 

Kommunledningskontoret föreslår att principerna även 

kompletteras med eftersträvansvärda egenskaper för arbete som 

röstmottagare, samt att röstmottagarna speglar befolkningen i 

samhället i stort.   



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-01-15 KS 18/0004 

 
 

 

Rekrytering av röstmottagare 

• Samtliga valdistrikt bemannas med en ordförande samt en 

vice ordförande samt minst 4 röstmottagare. En lista med ett 

antal reserver upprättas för att täcka upp om så skulle 

behövas. 

• Förtidsröstningen bemannas med minst 3 röstmottagare, då minst två 

måste finnas i lokalen hela tiden. 

• Till en av förtidsröstningslokalerna kopplas 2 röstmottagare som 

ambulerande röstmottagare (tjänstepersoner).  

• 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. 

• En person som stark förknippas med ett parti 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. 

 Endast den person som genomgått kommunledningskontorets 

obligatoriska utbildning kan rekryteras till uppdrag som valförrättare. 

Barnperspektiv 

Ett beslut gällande principer för rekrytering av valförrättare/röstmottagare 

bedöms inte ha några konsekvenser eller påverka barn och ungas livsmiljö. 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

Beslut sänds till 

 Valnämndens kansli 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna-Lena Örvander 

Utvecklingsstrateg 

Utvecklingsstaben 

+46 08-581 691 73 

anna-lena.orvander@upplands-bro.se 

2018-01-02 KS 18/0008  

Valnämnden 
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Nämndbudget 2018 för Valnämnden 

Förslag till beslut 

Valnämnden fördelar nämndens budget enligt följande: 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2017, Kf § om kommunens 

budget för år 2018 och därmed även ramen för styrelse och nämnder. Därefter 

ska nämnderna fördela den tilldelade ramen man fått av Kommunfullmäktige i 

en nämndbudget.  

Valnämnden har av Kommunfullmäktige fått en ram på 500 000 kronor för 

2018. Därutöver till kommer statsbidrag för att genomföra val på 

uppskattningsvis 510 000 kronor. 

Nämnderna ska även sätta nämndspecifika nämndmål med mätbara indikatorer 

för att kunna mäta om man uppnår måluppfyllelsen efter årets slut. 

Därutöver har kommunen rätt till statsbidrag enligt förordning (2017:1265) för 

kommunernas medverkan vid 2108 års val till riksdag, kommun och 

landstingsfullmäktige. Uppskattningen idag är att Upplands-Bro kommun är 

berättigade till ett bidrag på cirka 510 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 

 Kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2017, kf § 145 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2017, Kf § om kommunens 

budget för år 2018 och därmed även ramen för styrelse och nämnder. Därefter 

ska nämnderna fördela den tilldelade ramen man fått av Kommunfullmäktige i 

en nämndbudget.  

Valnämnden har av Kommunfullmäktige fått en ram på 500 000 kronor för 

2018. Nämnden ska även sätta nämndspecifika nämndmål med mätbara 

indikatorer för att kunna mäta om man klarar måluppfyllelsen efter årets slut. 

Därutöver har kommunen rätt till statsbidrag enligt förordning (2017:1265) för 

kommunernas medverkan vid 2108 års val till riksdag, kommun och 

landstingsfullmäktige enligt följande: 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2018-01-02 KS 18/0008 

 
 

 

1 § För sin medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och 

landstingsfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med 

1. dels 30 000 kr per kommun, 

2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala 

antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en 

fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kr, varvid 

brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal. 

Uppskattningsvis kommer Upplands-Bro kommun vara berättigade till ett 

statsbidrag på cirka 510 000 kronor. 

Beloppet fastställs av valmyndigheten och betalas ut senast den 30 april 2018. 

Ansvarsområde 

Valnämnden är den lokala myndigheten med ansvar för valfrågor. 

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 EU-

parlamentet vart femte år. 

Nämndens uppgifter är bland annat: 

 Utse röstmottagare 

 Besluta om vallokaler 

 Arrangera förtidsröstning 

 Svara för preliminär räkning av röster på valkvällen 

Ekonomi 

Intäkter  

Statsbidrag 

Val till Riksdag, kommun och landsting 

 

510 000 

Budget från Kommunstyrelsen 500 000 

Summa intäkter 1010 000 

 

Kostnader  

Valnämndsarvoden 70 000 

Arvoden till röstmottagare  

inkl. utbildningsarvode 

550 000 

Lokaler och tjänster 40 000 

Arbetsgivaravgifter 225 000 

Reseersättningar 15 000 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2018-01-02 KS 18/0008 

 
 

 

Utbildning 

Lokal och materialkostnader 

40 000 

Övriga kostnader (utrustning m.m.) 70 000 

Summa kostnader 1 110 000 

Nämndmål 2018 

En kommun för alla 

Beskrivning 
Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. 

Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska 

processen. 

Vid och inför valen 2018 ska Valnämnden prioritera: 

 Förberedelser och genomförande av val till Riksdag, kommun och 

landsting i 14 valdistrikt 

 Förberedelse och genomförande av förtidsröstning till Riksdag, 

kommun och landsting i två förtidsröstningslokaler varav en även har 

ambulerande röstmottagare 

 Mottagning av förtidsröster, stöd till valdistrikten och kontroll av 

inlämnat material  

Indikator 

Valet ska genomföras utan tekniska felaktigheter och det inrapporterade 

preliminära resultatet ska vara korrekt. 

Barnperspektiv 

Beslutet har inga omedelbara konsekvenser för barn eller ungas livsmiljö och 

strider inte heller mot deras bästa. Valnämndens förberedande arbete kan dock 

komma att påverka barn och unga och eventuella konsekvenser redovisas då i 

de besluten. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2018-01-02 KS 18/0008 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 



Ärende 3 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Nämndsekreterare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2018-01-15 KS 17/0256  

Valnämnden 
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Extrainsatt sammanträde i februari 2018 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att hålla ett sammanträde i februari 2018. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret bedömer att ett extrasammanträde bör hållas i 

februari då det finns ärenden som i nuläget inte är färdiga, men som bör 

beslutas om innan sammanträdet i mars. Kontoret föreslår inget datum utan ber 

ledamöterna själva att komma fram till ett passande datum. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2018 

Ärendet 

Kommunledningskontoret bedömer att ett extrasammanträde bör hållas i 

februari då det finns ärenden som i nuläget inte är färdiga, men som bör 

beslutas om innan sammanträdet i mars. Kontoret föreslår inget datum utan ber 

ledamöterna själva att komma fram till ett passande datum. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte påverkas av barnkonsekvensanalysen. 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör  

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter i Valnämnden 


	Valnämnden (2018-01-22)
	Beslutsärenden
	Ärende 1
	Principer för rekrytering inför valen 2018
	Ärende 2
	Nämndbudget 2018 för Valnämnden
	Ärende 3
	Extrainsatt sammanträde i februari 2018




