Protokoll
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Valnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-04-24

VN 2018/20

Plats och tid

Gula Salongen, Rådhuset kl. 13.00

Beslutande

Anna Nordstrandh (S), Ordförande
Rolf Olsson (MP)
Mikael Rubin (M), Vice ordförande, Går kl. 13.45 fr o m § 6.
Ylva Ekstrand (L)
Helmuth Petersén (SD)
Christel Sund (C)

Tjänstgörande ersättare

Ben Benrabah (-)

Ersättare

Jan Lundgren (S)
Tomas Tigerschiöld (MP)
Ken Karlsson (SD)
Bo Andersson (C)

Övriga

Jonny Sjöstedt, Vadadministratör
Mats Åstrand, utredare

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Paragrafer

1-11

Sekreterare

Ordförande
Anna Nordstrandh (S)

Justerare

Ylva Ekstrand (L)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Valnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-11

Datum då anslaget tas ned

2018-06-02

Förvaringsplats
Underskrift
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Valnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer
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Innehåll
Ärende

Sida

Hittade inga poster för innehållsförteckning.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Valnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-04-24

VN 2018/20

§ 1 Information från säkerhetschef Malin Ekblad
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Malin Ekblad informerar om säkerhetsarbetet inför valet 2018.
Bl a har diskussioner förevarit med polisen i Trelleborg. Adresslistor på samtliga
vallokaler och röstningslokaler ska översändas till polisen. Larmväskor kommer att
placeras i samtliga röstningslokaler. Samtidigt ska kommunens trygghetsvärdar att
göra kontinuerliga tillsynsrundor särskilt under natten. Securitas kommer också att
utöva tillsyn.
Särskild uppsikt kommer under valåret att hållas på s k extremistgrupper i
sammarbete mellan kommunens säkerhetsavdelning och polisen.

Beslut
Valnämnden godkänner informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Valnämnden
Mötesdatum
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§ 2 Komplettering av öppettider för
förtidsröstning
Dnr VN 2018/21

Ärendebeskrivning
Öppettiderna ska anpassas till när väljarna förväntas rösta. Kommunen beslutar om
vilka tider och vilka platser som förtidsröstningen kan ske. Det är inte nödvändigt
med samma plats eller platser alla dagar och även öppettiderna kan kommunen
anpassa. Kommunen kan variera detta utifrån tidigare erfarenheter och sina
förutsättningar, så länge som grundkravet på minst en öppen lokal varje dag och att
det ger väljaren rimliga möjligheter att förtidsrösta. I och med att
röstkortsförsändelsen inte kommer att ha annan information än om
förtidsröstningslokalens belägenhet och inte dess öppettider, kan kommunen
överväga om hur kommunen informerar om hur förtidsröstningen sker lokalt.
En nyhet i vallagen är att under hela perioden med förtidsröstning, dvs. från och
med den artonde dagen före valdagen fram till och med valdagen, måste det i
kommunen finnas minst en röstningslokal öppen varje dag.
Dessutom måste det på valdagen finnas en röstningslokal öppen i kommunen under
samma tid som vallokalerna har öppet, dvs. 08:00 - 20:00.
Valnämnden beslöt 2018-03-21 att Biblioteket och Algatan 5 ska ha öppet enligt
följande
må - to kl.10.00 - 19.00
fre kl. 10.00 - 18.00
lö 11.00 - 14.00,
samt
Algatan 5 valdagen den 9 september kl. 08.00 - 20.00

Beslut
Valnämnden beslutar
att Algatan 5 även är öppen söndagen den 26 augusti och söndagen den 2
september kl. 11.00 – 14.00 samt valdagen den 9 september under samma tid som
vallokalerna d v s kl. 08.00 – 20.00, samt
att, med ändring av sitt beslut 2018-03-21, köpcentren Maxi, Willys och Citygross
ska ha öppet enligt följande:
Må - Ons kl. 14.00 - 20.00
To - Fre kl. 10.00 -20.00

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 3 Bemyndigande att kvittera
värdeförsändelser som innehåller förtidsröster
Dnr VN 2018/22

Ärendebeskrivning
Valmyndigheten och Postnord har slutit ett centralt avtal som omfattar distribution
av förtidsröster som ska skickas av valnämnden till annan kommun
(kommunexterna förtidsröster). Denna distribution betalas av Valmyndigheten.
Avtalet gäller endast distribution av kommunexterna förtidsröster och omfattar inte
distribution eller sortering av förtidsröster inom kommunen eller andra
distributionstjänster.
Om kommunen är i behov av någon annan distributionstjänst, som inte finns med i
avtalet får kommunen själv ordna detta.
Trelleborgs Valnämnd har eget avtal med Postnord.
Att tänka på är att ordinarie behörighetshandlingar för postutlämning för
kommunen inte gäller.
För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett
protokoll från Valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera dessa
försändelser. Den som kvitterar ut dessa försändelser måste också kunna legitimera
sig. Eftersom rätt person måste kvittera, kommer dessa försändelser inte att
levereras inom befintliga avtal om utkörning av post.

Beslut
Valnämnden beslutar
att bemyndiga följande tjänstepersoner att var för sig utkvittera och mottaga
värdeförsändelser som innehåller förtidsröster i samband med valet 2018
Jonny Sjöstedt
Aino Friman
Daniel Vagland
Mats Åstrand, eller
Charlotte Rosenlund Sjövall

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Valnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer
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§ 4 Utläggning av valsedlar
Dnr VN 2018/23

Ärendebeskrivning
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska läggas ut i
anslutning till lokalen. Det är viktigt att alla partiers valsedlar behandlas och
presenteras på samma sätt.
Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast de partier som
anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält
deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även
om partiet tryckt upp valsedlar.
Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen, sista
anmälningsdag är 10 augusti 2018.
Valsedlar som kommunen ska lägga ut.
Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler.
Det är blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som vid
något av de två senaste riksdagsvalen
fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Vid valet 2018 är det
• Moderaterna
• Centerpartiet
• Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
• Kristdemokraterna
• Socialdemokraterna
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet
• Sverigedemokraterna
• Feministiskt Initiativ
Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är
representerade i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger.
Lokalt ska även Söderslättspartiets partivalsedlar läggas ut.
Det är kommunen, och i praktiken röstmottagarna, som ansvarar för att dessa
valsedlar alltid finns på plats.
Valsedlar som partierna själva lägger ut.
De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan
själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver
ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i
valet. Av praktiska skäl kan kommunerna själva besluta om att fylla på dessa
partiers valsedlar om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna
själva svara för kontroll att valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna.
Erfarenheterna från tidigare val visar att kommunerna kan få anledning att
överväga och besluta om och i vilken utsträckning kommunen, efter
överenskommelse med partierna, medverkar vid utläggningen av partiernas
namnvalsedlar i röstnings- och/eller vallokaler. Dessa partier kan då lämna sina
valsedlar centralt till kommunen, som sedan ser till att valsedlarna fördelas och
sprids ut till vallokalerna och röstningslokalerna. Det innebär emellertid att
kommunen därigenom gör ett åtagande som går längre än den skyldighet som följer
av vallagens bestämmelser och som det kan bli svårt att upprätthålla på ett
likvärdigt sätt. Så sent som på valdagen kan komma krav på att kommunen ska
lägga ut valsedlar för partier som deltar i valet. Det är ett ensidigt serviceåtagande
från kommunens sida gentemot partierna. Det är av stor vikt att om sådana
överenskommelser mellan kommunen och partierna om distribution och utläggning
av valsedlar skulle komma ifråga, att följande iakttas:
- att överenskommelserna utformas så att de är förenliga med vallagen,
- att det i dessa överenskommelser är mycket tydligt angivet hur villkor, rutiner och
särskilt ansvarsförhållandena ser ut
- att partierna tydligt informeras om vad överenskommelsen innebär.

Beslut
Valnämnden beslutar att, utöver lagstadgade krav gällande partivalsedlar och
blanka valsedlar i alla tre valen, efter överenskommelse med ovanstående partier
medverka vid utläggningen av partiernas namnvalsedlar i röstnings- och
vallokalerna. Partierna ska lämna sina valsedlar centralt till valnämnden, som sedan
ser till att valsedlarna distribueras ut till vallokalerna och röstningslokalerna.
Särskild överenskommelse mellan valnämnden och partierna ska upprättas.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 5 Ordning bland valsedlar
Dnr VN 2018/24

Ärendebeskrivning
Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland alla valsedlar, både
de valsedlar som röstmottagarna är skyldiga att lägga ut, och de valsedlar som
partierna själva kommer med.
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas, dvs. om de ska läggas i
valsedelsställ eller på bord, inte heller i vilken ordning partierna ska ligga. Alla
valsedlar ska med andra ord tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma
plats. Exakt hur det ska ske är en praktisk fråga, men utgångspunkten ska vara att
valsedelspresentationen för de röstande framstår som likformig. Valmyndigheten
rekommenderar att valsedelsställ alltid används för att säkerställa att valsedlarna
presenteras på ett likvärdigt sätt.

Röstning i vallokal
Det är kommunens valnämnd som ska fatta beslut om hur valsedlarna ska placeras.
Valmyndigheten kan inte ge bindande instruktioner i frågan om i vilken ordning
valsedlarna ska placeras, men föreslår att valsedlarna placeras i bokstavsordning.
Det har förekommit att valsedlar exempelvis lagts på ett bord en bit ifrån övriga
valsedlar, vilket inte är en likvärdig placering och därför inte är tillåten.
Valprövningsnämnden och Justitieombudsmannen har fattat beslut i frågor som rör
placeringen av valsedlar och att valsedlarna ska vara likformigt presenterade.
När partierna kommer med de valsedlar som de själva önskar få lägga ut är det
viktigt att kommunen har beslutat om hur dessa valsedlar ska behandlas av
röstmottagarna. Det finns inget krav på att röstmottagarna ska fylla på partiernas
valsedlar eller meddela partierna när de börjar ta slut. Vissa kommuner har beslutat
att partierna ska komma och lämna av en bunt av deras valsedlar och att det sedan
är röstmottagarna som ansvarar för att placera dessa valsedlar och fylla på från det
lager som partierna lämnat. Fördelen med detta sätt att arbeta är att det blir enklare
för röstmottagarna att ha kontroll över valsedlarna. Dock innebär det att
röstmottagarna får ett ökat ansvar och mer att göra. Det måste också göras klart för
partiet att partiet måste svara för att valsedlarna inte tar slut under tiden då
röstmottagningen pågår.

Beslut
Valnämnden beslutar
att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning enligt följande ordning
Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Justerares signaturer
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Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Söderslättspartiet
Vänsterpartiet
BLANKA
samt
att röstmottagarna ska ges tydliga instruktioner om att det är viktigt att
presentationen av valsedlarna ska ske på ett sådant sätt att den för de röstande
framstår som likformig, varför röstmottagarna ska göra en tillsyn av
valsedelsställen minst 1 gång i timmen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 6 Ersättning till röstmottagare vid
förtidsröstning
Dnr VN 2018/25

Beslut
Valnämnden beslutar att ersättning till röstmottagare vid förtidsröstningen ska utgå
med 160 kr/ tim plus ev. körersättning med gällande belopp 2018 f n 2,90 kr/ km.
Timersättnigen motsvarar det belopp som utgick 2014.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 7 Anmälan om delegationsärende
Dnr VN 2018/27

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen ska fastställa kommunens årsprognos 2018 för styrelsens och
nämndernas driftsresultat senast den 10 april 2018.
Valnämndens årsprognos indikerar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr.
Förslag till åtgärdsplan för valnämnden har upprättats.

Genom brådskande ordförandebeslut har valnämndens ordförande Anna
Nordstrandh (S) godkänt upprättat förslag till åtgärdsplan Delårsrapport 1 - 2018
för valnämnden.

Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 8 Utbildning av röstmottagare
Ärendebeskrivning
Förslag till utbildning av röstmottagare har upprättats enligt följande
Röstmottagare på valdagen Tisdag 21 augusti kl. 16.00, Trelleborgssalen, Parken
Tisdag 28 augusti kl. 16.00, Trelleborgssalen, Parken
Röstmottagare i förtidsröstningen Torsdag 9 augusti kl. 15.00, Sessionssalen, Rådhuset
Fredag 10 augusti kl. 15.00, Sessionssalen, Rådhuset
Utbildningstiden beräknas till ca 2 tim.
Valnämnden och partiernas valledare har möjlighet att delta.
Ersättning till röstmottagare för deltagande i utbildnigen föreslås utgå med
motsvarande arvodet till förtroendevalda 2014 d v s 262 kr för första timmen och
131 kr per timme därefter.

Beslut
Valnämnden godkänner upprättat förslag.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 9 Användarförening Kaskelot
Ärendebeskrivning
Valnämnden beslöt 2017-10-12 § 3 att upphandla det valadministrativa systemet
Kaskelot.
Vid en utbildningsdag för systemet i Malmö den 10 april 2018 beslöt deltagande
kommuner att bilda en användarförening för Kaskelot.
Användarföreningen är ett nätverk för utbildning, samverkan, frågeställningar m m
.
Deltagaravgiften uppgår till 500 kr/år.
Vid utbildningsdagen anmälde valnämndens representanter sitt deltagande.

Beslut
Valnämnden godkänner åtgärden.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

Protokoll

14 (15)

Valnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-04-24

VN 2018/20

§ 10 Avtal med Postnord
Ärendebeskrivning
Valnämnden beslöt 2017-10-12 § 4 att teckna avtal med Postnord för hantering av
förtidsröster inom Trelleborgs kommun under valet 2018.
Från Postnord har nu inkommit förslag till slutligt avtal för hantering av
förtidsröster under perioden 22 augusti - 9 september 2018.
Avtalet innebär daglig hämtning av förtidsröster på kommunens 7
förtidsröstningsställen. Sortering av förtidsrösterna i röstlängdsordning. Utkörning
till kommunens 27 vallokaler på valdagen.
Pris totalt 116 800 kr.

Beslut
Valnämnden godkänner avtalet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 11 Nästa sammanträde
Dnr VN 2018/26

Beslut
Valnämndens nästa sammanträde äger rum den 15 maj kl.13.00 i Gula Salongen på
Rådhuset.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

