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Valnämnden  

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla 
 

Tid 
Tisdagen den 23 januari 2018 kl. 14:00-14:40 

Plats  
Borgmästarrummet, Rådhuset 

Omfattning 
§§ 4 - 13 

Beslutande 
Britt Lindblad (S), ordförande 
Kerstin Edvinsson (M), vice ordförande 
Gunnel Akinder (S) 
Ralf Eriksson (S) 
Åke Rudolfsson (C) 
 

Ersättare  
Jan Petersson (S) 
Göran Wiegert (S) 
Magnus Dahl (S) 
Leila ben Larbi (V) 
Joachim Almeke (L) 
 

Övriga deltagare 
Susanne Söderberg 
Kenth Gustafsson 
Monica Östangård 
Marie Svensson 

Sekreterare 
 
 

Christina Becker 

Justerare 
 
 
Britt Lindblad   Gunnel Akinder 
ordförande      
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§ 4 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Valnämnden utser Gunnel Akinder att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 

 

§ 5 

Motion från Jonas Lövgren (M) om att öka valdeltagan-
det med en valbuss 

Handlingar 
Jonas Lövgrens motion ”Öka valdeltagandet med en valbuss”. 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 oktober 2017. 

Bakgrund 
Ordföranden redogör för de kontakter som tagits med andra kommuner.  
Förutom de kommuner som tidigare redovisats i skrivelse till kommunstyrelsen 
har även Sigtuna, Stockholm och Botkyrka kommuner kontaktats. Av dessa 
kommer inte Stockholm och Sigtuna att använda någon valbuss vid valet 2018. 
Sigtuna har använt valbuss men bestämt sig för att avstå då de inte anser att 
valbussen ökar valdeltagandet. Detta bygger på valet 2014 då de fick in för få 
röster via valbussen för att motivera den insats som krävs. Stockholm hade fyra 
valbussar 2006 och kommer inte att använda valbussar under valet 2018. Deras 
uppfattning är att det blev mycket dyra röster med tanke på den tid det tog att 
planera och styra upp allt praktiskt kring valbussarna. De bussar som användes 
i Stockholm skulle heller inte gå att använda idag p.g.a. tillgänglighetskraven. 
Botkyrka kommer att använda en mindre buss för att transportera valmaterial 
till andra lokaler men de kommer inte att använda bussen som röstningslokal. 
Lokaler som de använder är t.ex. köpcentrum, entré till badhus och komvux. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 

1. Britt Lindblad (S) föreslår att valnämnden får i uppdrag att utreda 
andra lämpliga lokaler såsom samlingslokaler och dylikt i områden med 
lågt valdeltagande. 

2. Kerstin Edvinsson (M) föreslår att Kalmar kommun ska pröva att an-
vända en valbuss. Även om bokbussen inte blir aktuell så finns det 
andra bussar eller husbilar att köpa eller hyra. 

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om valnämnden vill be-
sluta i enlighet med Britt Lindblads eller Kerstin Edvinssons förslag. Ordfö-
randen finner att valnämnden beslutar i enlighet med Britt Lindblads förslag.  
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Beslut 
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige besvarar motionen från Jonas Lövgren (M) om valbuss 
med att valnämnden får i uppdrag att utreda andra lämpliga lokaler såsom sam-
lingslokaler och dylikt i områden med lågt valdeltagande. 

Reservation 
Kerstin Edvinsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

§ 6 

Vallokaler 

Bakgrund 
Jonas Sverkén och Christina Becker har haft möte med representanter från 
serviceförvaltningen och diskuterat vallokaler inför valet 2018. Några av de 
lokaler som användes under valen 2014 är under renovering t.ex. Djurängssko-
lan, Dörbyskolan och Folkets Park. I nämndhuset har en ombyggnad gjorts av 
lokalerna vilket gör att de inte är lämpliga att användas till vallokal.  

Beslut 
Valnämnden beslutar att ge valadministrationen i uppdrag att tillsammans med 
serviceförvaltningen hitta lämpliga lokaler. 

 

§ 7 

Förtidsröstningslokaler 

Bakgrund 
Vid tidigare val har kommunen använt ICA-affärer, Coop i Norrliden, stads-
huset och huvudbiblioteket till förtidsröstningen. Nytt för detta val är att val-
myndigheten kommit med nya direktiv, vilket innebär att 

• Minst två röstmottagare ska vara närvarande vid röstmottagning i röst-
ningslokal för förtidsröstning 

• Ett röstmottagningsställe ska vara tydligt avgränsat och även i övrigt 
lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röst-
ningen 

• En lokal för röstmottagning ska inte ha anknytning till en viss politisk 
sammanslutning, viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag 

• Kravet på god tillgänglighet ges företräde 

• Köpcentrum är OK 
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Överläggning 
Under överläggningen redogör sekreteraren för alternativa förtidsröstnings-
lokaler som kan bli aktuella. I första hand kommer bibliotek att användas och 
där det inte finns bibliotek kan det bli aktuellt med t.ex. Åbyskolan och Stens-
bergshemmet. 

Det framkom också förslag om att vara på köpcentrum som har längre öppet-
hållande. 

Beslut 
Valnämnden beslutar att låta valadministrationen arbeta vidare utifrån de före-
slagna förtidsröstningslokalerna. 

 

§ 8 

Arvode till röstmottagare 

Bakgrund 
Vid Allmänna val 2014 hade ordförande 3 400 kronor, vice ordförande 3 000 
kronor och övriga röstmottagare 2 000 kronor i arvode. Med tanke på att ar-
vodena på riksdagsnivå ökat med nästan 10 % under fyra år har ett förslag ta-
gits fram om att höja arvodena så att ordförande erhåller 3 700 kronor, vice 
ordförande 3 300 kronor och övriga röstmottagare 2 400 kronor.  

Beslut 
Valnämnden föreslår att personalutskottet beslutar: 
 
Personalutskottet beslutar att följande arvoden ska gälla under valet 2018: 
Ordförande   3 700 kronor 
Vice ordförande   3 300 kronor 
Övriga röstmottagare   2 400 kronor 
  
Alla röstmottagare måste gå en obligatorisk utbildning och ersättningen med 
300 kronor ingår i arvodet.  
 
Röstmottagarna vid särskilda röstmottagningsställen (kriminalvårdsanstalten, 
häktet m.fl.) får ersättning som motsvarar förtroendevaldas förrättningsarvode. 
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§ 9 

Länsstyrelsens beslut om ”valdistriktsindelningen i 
Kalmar kommun” 

Bakgrund 
Valnämnden har vid sitt sammanträde den 13 juni 2017 tagit beslut om att göra 
vissa justeringar av valdistrikten. 

• Valdistriktet Rockneby-Revsudden delas i två valdistrikt och de två di-
strikten ska efter delning benämnas Rockneby och Drag-Revsudden. 

• Del av valdistriktet Berga förs till Bergavik. 
• Del av valdistriktet Djurängen västra förs till Djurängen östra. 

 
Länsstyrelsen har beslutat enligt valnämndens förslag. 

Beslut 
Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

§ 10 

Statistiska centralbyråns förfrågan om skanning av 
röstlängderna efter valet 2018 

Bakgrund 
Statistiska centralbyrån (SCB) har ställt en fråga till länsstyrelsen om att få 
skanna röstlängderna efter valet. Länsstyrelsen skickade frågan vidare till val-
nämnden för eventuella synpunkter. 
 
SCB genomför en valdeltagandeundersökning efter varje val. Länsstyrelsen 
brukar manuellt pricka av listor de får av SCB utifrån röstlängderna. Genom att 
skanna röstlängderna kommer arbetsbördan för länsstyrelsen att underlättas. 
 
Valnämndens ordförande har efter samråd med kommunjuristen svarat Läns-
styrelsen att ”Valnämnden har inget att erinra mot att SCB lånar röstlängderna 
efter valet 2018 för att skanna dessa.” 

Beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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Övriga ärenden 

§ 11 

Röstmottagare i vallokal 

Överläggning 
Ordföranden föreslår att en person som är upptagen på lista till riksdag, kom-
mun- eller landstingsfullmäktige inte ska få vara röstmottagare i vallokal. 

Beslut 
Valnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

§ 12 

Inbjudan till informationsträff om säkerhetsläget inför 
valet 

Överläggning 
Kent Gustafsson informerar om att han och Kalmar kommuns säkerhetssam-
ordnare Peo Carlsson kommer att åka till Växjö och lyssna på informationen 
som anordnas av Polismyndigheten tillsammans med Krissamverkan i Kalmar 
och Kronoberg. 

Beslut  
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 13 

Valnämndens sammanträden 

Överläggning 
Sekreteraren föreslår följande sammanträdestider 

Tisdag den 20 mars, kl 14.00 
Tisdag den 24 april, kl 14.00 
Tisdag den 29 maj, kl 14.00 
Tisdag den 26 juni, kl 14.00 
Tisdag den 21 augusti, kl 14.00 

Beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna de föreslagna sammanträdestiderna.   
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