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§ 31 Utvärdering RKL-val 2018 2018/3654
Valnämndens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Det allmänna valet den 9 september 2018 förflöt för Karlshamns kommuns del utan
större incidenter. Förtidsröstningen, valdagsröstningen och överlämningen av
valmaterialet till Länsstyrelsen fungerade och uppfyllde grundläggande krav på
rättssäkerhet, effektivitet och säkerhet. Endast ett fåtal incidenter inträffade och endast
en överklagan av valet inkom, vilken får betraktas som ovidkommande för valets
genomförande.
Sammantaget bedömer kansliet att arbetet med valet 2018 har fungerat väl och att
valnämnden därmed kan känna sig tillfreds med utfört arbete. Förbättringsområden finns
och kansliet har redan vidtagit åtgärder för att komma till rätta med en del av de problem
som framkom under arbetets gång.
Kansliet har upprättat en utvärdering som huvudsakligen innehåller följande:
-

Planeringen för årets val kom igång för sent. Det kan inte nog understrykas
vikten av tidiga förberedelser.
Bemanning om 2,25 tjänst (inkl övertid) samt möjligheten att disponera övrig
kanslipersonal är nödvändig vid RKL-val.
Den ökande andelen förtidsröster ställer krav på en tidigare utökning av
bemanningen inom kansliet.
Materialet behöver kvalitetssäkras och förvaras på ett sådant sätt att kansliet har
möjlighet att inventera det.
Utbildningarna fungerade väl, men bör framgent vara obligatoriska för samtliga
röstmottagare. Även någon kortare utbildning för de extra rösträknarna bör
anordnas.
Grundbemanningen i vallokalerna bör övervägas att ökas med en, det vill säga
totalt sju stycken.
Någon eller några lokaler behöver eventuellt bytas ut.
Generellt gäller att hela den kommunala organisationen behöver engageras i
valet och ha förståelse för vilka krav valet ställer på organisationen när det gäller
flexibilitet och ansvarskänsla.
Till onsdagsräkningen bör en eller två erfarna ordföranden i valdistrikt
engageras.
Säkerhetsfrågorna behöver uppmärksammas, kanske genom att valnämnden
köper väktartjänst den aktuella dagen.
Driftservice/vaktmästeri var inte i den omfattning som krävs serviceinriktad och
flexibel. Under valdagen är det viktigt att hela organisationen är lösningsinriktad.

Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-22

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Valnämnden
2018-11-09

Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling, för kännedom
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§ 32 Utvärdering - Förtidsröstningsställen vid RKL-valen 2018 2018/1662
Valnämndens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
att uppdra kansliet att inför EU-valet i maj 2019 utreda en alternativ organisation i
enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen och återrapportera till valnämnden i januari
eller februari 2019
Sammanfattning
Förtidsröstningen för valet 2018 förväntades öka och förväntningarna slog in. Hela
10 588 personer utnyttjade möjligheten att förtidsrösta, vilket utgör 48,5 procent (räknat
på valdeltagandet i kommunalvalet). Totalt hanterades drygt 11 000 förtidsröster, vilket
då inkluderar förtidsröster till andra kommuner och förtidsröster från andra kommuner.
Förtidsrösterna fördelades enligt följande:
Rådhuset – 3 517 st
Stora Coop – 3 472 st
Coop Asarum – 1 538 st
Coop Mörrum – 1 295 st
Coop Svängsta – 591 st
Matöppet Hällaryd – 277 st
Butikerna som hanterar förtidsröstningen har ersatts med 40 kr/per röst, vilket ger en
kostnad på 286 920 kr. Därutöver tillkommer kostnader för förtidsröstningen på
Rådhuset, ersättning till butikerna för utbildningstillfällena och kansliets
personalkostnader för räkning och sortering av förtidsrösterna på helgerna.
Uppskattningsvis landar den totala kostnaden för förtidsröstningen på cirka 350–400 tkr.
Öppettiderna på förtidsröstningen har varit generösa . Rådhuset har hållit öppet samtliga
dagar i veckan, butikerna har haft stängt söndagar med undantag av Matöppet i
Hällaryd som haft stängt även lördagar. Enligt uppgift från butikerna har flest röstat på
eftermiddag/kväll.
Förtidsröstningen har, enligt kansliet, fungerat förhållandevis väl. Det finns dock några
svaga punkter:
- Kravet på två röstmottagare har inte uppfyllts.
- Placeringar i och iordningställandet av lokalerna har i vissa fall varit bristfälligt.
- Ordningen i valsedelsställ och bakom skärmar har varit bristfälligt.
- Kameror i lokalerna har gjort att valhemligheten har ifrågasatts i vissa fall.
- Den ambulerande röstmottagningen på äldreboenden fick inte det gensvar som
förväntats. Samarbetet med omsorgsförvaltningen måste förbättras.
Hanteringen av förtidsrösterna är en tidskrävande hantering med flera parter
inblandade. Dagligen räknas och sorteras förtidsrösterna och rapporteras till
Valmyndigheten. Om andelen förtidsröster ökar än mer kommer det kräva en större
bemanning på kansliet under den perioden. Kontrollen av förtidsrösterna i vallokalerna
på valdagen kan också komma att kräva fler röstmottagare i vallokalerna för att dessa till
kl 20.00 ska hinna med kontrollerna.
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Kansliets uppfattning är att förtidsröstningen kan hanteras på ett mer rättssäkert sätt om
bemanning sker med egen personal. Den nuvarande hanteringen är smidig, men lever
inte riktigt upp till den kvalitet som behövs. Butikernas personal är helt enkelt för
upptagen med andra sysslor för att samtidigt kunna hantera förtidsröstningen på ett
fullgott sätt. Kansliet föreslår att förtidsröstningen vid det kommande EU-valet kan
organiseras i enlighet med nedan:
-

Förtidsröstningen bemannas med egen personal.
Förtidsröstning sker på tillgängliga och välbesökta lokaler, exempelvis butiker
eller kommunala inrättningar. Sådana platser skulle kunna vara Stora Coop, ICA
Maxi samt biblioteken på respektive orter (Mörrum, Svängsta, Asarum, Hällaryd)
Öppettiderna kan styras mot de tider då flest förtidsröstar och behöver inte vara
lika omfattande som vid RKL-val.

En utredning behöver visa om en sådan organisation är genomförbar och vilka
kostnader det innebär, varför kansliet får uppdraget att utreda frågan.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-22
Sammanställning förtidsröster
Beslutet skickas till
Kanslichef Erik Bergman
Nämndsekreterare Filippa Sjöberg
Administratör Aili Martinsson
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§ 33 Ekonomisk uppföljning 2018/3654
Valnämndens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning för valet föreligger och ger följande utfall.
79 procent av budgeten är förbrukad i dagsläget och ytterligare några kostnader av
begränsad omfattning kommer att påföras valnämnden.
Den budgeterade intäkten om 500 tkr visade sig bli 634 tkr, vilket till stor del förklarar
överskottet som nu finns om 169 tkr.
De stora kostnadsposterna finns under kostnader för arbetskraft, främst till
röstmottagarna på valdagen. Därutöver är den största kostnadsposten ”Övriga
främmande tjänster” vilket betyder att där förs fakturorna för förtidsröstningen i
butikerna.
Generellt kan sägas att kansliets budget i viss mån belastas istället för valnämndens när
det gäller löner till de tre tjänstemän som främst arbetet med valet. Den faktiska
kostnaden skulle därvid kunna beräknas som något högre än vad denna
budgetuppföljning ger vid handen. Det finns dock ingen anledning att försöka göra de
kostnadsöverföringarna.
Inför 2019 års EU-val samt kommande val kommer större krav ställas på
valsedelsställens utformning. Vidare är en stor del av befintliga valskärmar i behov av att
bytas ut. Kansliets ambition är att göra nödvändiga inköp under innevarande år.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Ekonomisk uppföljning per 2018-10-31
Beslutet skickas till
Ekonom Ann-Louise Phillip
Administratör Aili Martinsson
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§ 34 Lokaler för förvaring av valmaterial 2018/3654
Valnämndens beslut
att genom Fastighetskontoret hyra yta i Svängsta fr.o.m. 2018-12-01
att disponera utrymme i anslutning till ledningscentralen för mindre skrymmande
material
Sammanfattning
Valmaterialet till vallokalerna förvaras idag som huvudregel i anslutning till vallokalen.
Vid den inventering som gjordes av vallokaler och materialet inför årets val framkom att
förvaringen på intet sätt är optimal. Flera valurnor hade slagit sig på grund av fukt och
temperaturskillnader och mycket material behövde storstädas på grund av damm m.m.
Det var svårt att få en överblick över materialet i sin helhet och över skicket, vilket i vissa
fall uppdagades precis i anslutning till valdagen vilket gjorde att undermåligt material i
något fall fick användas.
För att kansliet ska kunna ha en bättre kontroll över befintligt material samtidigt som
materialet kan förberedas, städas och hållas i ordning föreslås att valnämnden hyr en
yta i Svängsta via Fastighetskontoret. Där finns möjligheten att till en begränsad kostnad
(8 250 kr per år) samla det skrymmande materialet (först och främst valskärmar,
valurnor, valsedelställ och skyltar). Nackdelen är att det tillkommer arbete inför och efter
valdagen att distribuera ut materialet till respektive lokal. Kansliet bedömer att fördelarna
starkt talar för att samla valmaterialet på ett ställe.
Vidare förvaras i dagsläget det icke skrymmande materialet (valsedelskuvert, omslag,
kontorsmaterial m.m.) i Rådhusets källare. Inte heller det en optimal förvaring, då fukten
förstör pappersprodukter och det när materialet ska packas till vallokalerna är en dålig
arbetsmiljö. Därför föreslås att valnämnden för det materialet (cirka 25 lådor) kan
disponera delar av utrymmet i anslutning till ledningscentralen.
Förslaget bedöms innebär en kostnadsökning för valnämnden om cirka 10 000 i årlig
kostnad samt kostnad för transport av materialet i samband med valet.
Transportkostnaden har vid dags dato ej kunnat bedömas närmare men bör kunna ingå
i ordinarie anslag för valet.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-26
Beslutet skickas till
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonom Ann-Louise Phillip
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§ 35 Inköp av valmaterial 2018/3654
Valnämndens beslut
att uppdra kansliet att köpa in valmaterial för att byta ut gammalt material, i första hand
valskärmar
Sammanfattning
Ekonomiuppföljningen för valnämnden visar att det finns utrymme att göra vissa inköp
för framtiden på innevarande års anslag. Främst är det valskärmar som behöver bytas
ut.
Uppskattningsvis behöver ett 20-tal valskärmar köpas in, en handfull skyltar samt några
valurnor.
Kansliet uppdras att göra nödvändiga inköp inom budgetramen.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-10-31
Beslutet skickas till
Administratör Aili Martinsson

