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 Annika Wåhlin  
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§ 1 Val av justerare 
 
Valnämndens beslut 
 
att utse Claes Mårlind (M) att justera protokollet. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Valnämnden 
2019-01-18 

Sida 4(10) 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 
 
Valnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 3 Information inför val till Europaparlamentet 2019/56 
 
Valnämndens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Val till Europaparlamentet äger rum söndagen den 26 maj.  
 
Följande datum är viktiga att beakta i planeringen:  
 
I mars 
månad 

Valmyndigheten skickar ut brev till medborgare från andra EU-länder som är 
folkbokförda i Sverige. Brevet innehåller information om hur de som vill rösta i 
Sverige ska göra för att anmäla sig till röstlängden. 

11 april Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och 
skicka en brevröst från utlandet. 
Alla röstberättigade som har utvandrat från Sverige men som ska finnas kvar i 
den svenska röstlängden ska ha fått sina utlandsröstkort. 

26 april Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i 
Skatteverkets register denna dag. Uppgifterna ligger till grund för att bli 
upptagen i röstlängden. 
Sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla 
sig till den svenska röstlängden. Det är också sista dag att begära att bli 
borttagen från den svenska röstlängden för dem som vill rösta i något annat 
EU-land. 

2 maj Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och 
konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunker och pågår 
under olika lång tid.  
Första dag som en budröst får göras i ordning. 

8 maj Förtidsröstningen startar i Sverige. Röstberättigade som är bosatta i Sverige 
ska ha fått sina röstkort. 

14 maj Om en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det 
möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen enligt vallagen. 
Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen. 

26 maj Valdag – Vallokalerna har öppet 08.00-21.00. När röstningen har avslutats 
genomför kommunerna en preliminär rösträkning. Resultatet kommer att visas 
på val.se. 

27 maj Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även 
personrösterna. Räkningen tar cirka en vecka. 

29 maj Valnämnderna påbörjar den preliminära rösträkningen av förtidsröster som inte 
kunde granskas på valdagen. Den avslutas senast den 30 maj.  
Resultat är preliminärt och publiceras på val.se. Rösterna lämnas sedan till 
länsstyrelsen som räknar dem igen. 
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Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Kanslichef Erik Bergman 
Nämndsekreterare Filippa Sjöberg 
Administratör Aili Martinsson 
Utredare Anna Persson 
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§ 4 Organisation kring förtidsröstning vid Europaparlamentsval 2019 
2018/4325 

 
Valnämndens beslut 
 
att anta förslag om organisation kring förtidsröstningen vid val till Europaparlament 2019 
i enlighet med utredning, samt  
 
att ge kommunkansliet i uppdrag att genomföra organisationsförändringen.  
 
Sammanfattning 
 
Valnämnden har i beslut 2018-11-09 § 32 uppdragit åt kommunkansliet att utreda en 
alternativ organisation för förtidsröstning till EP-valet 2019 i enlighet med kanslichef Erik 
Bergmans tjänsteskrivelse. Kanslichefen har i utvärdering av RKL-valen 2018 meddelat 
nämnden att förtidsröstningen fungerat väl men att svaga punkter har identifierats. 
 
Följande organisation förslås efter utredning: 

 Förtidsröstningen bemannas med egen personal som huvudsakligen rekryteras 
från den grupp med röstmottagare som är engagerade under valdagen. 

 Förtidsröstningen sker främst på kommunala inrättningar som är tillgängliga och 
välbesökta. Lokalerna fördelas efter bästa förmåga över hela kommunen 
geografiskt sett. Därutöver används även någon befintlig butik för dess 
tillgänglighet. 

 Öppettiderna styrs mot de tider då flest förtidsröstar, det vill säga eftermiddagar 
och kvällar, men ska läggas inom respektive inrättnings befintliga öppettider.  

 
Vad avser förtidsröstningslokaler förslås att använda Rådhuset, Asarums bibliotek 
(Stenbacka bibliotek), Mörrums bibliotek, Svängsta bibliotek, Hällaryds bibliotek, samt 
om möjligt Stora Coop. Kommunens biblioteksverksamhet har meddelat att de ställer sig 
positiva till att upplåta yta till förtidsröstning på aktuella bibliotek, samt att i den mån det 
är möjligt avsätta personalresurser som kan vara behjälpliga med att bemanna 
förtidsröstningslokalerna.  
 
Röstmottagarna arvoderas med timarvode enligt befintlig praxis, vilket enligt beräkning 
ger valnämnden en kostnad på strax över 350 tkr. Bedömningen är att en organisation 
enligt föreslagen modell ger nämnden kostnader motsvarande vad tidigare 
organisationsmodell kostat.  
 
Förändringarna bör ge en märkbar höjning av kvalitet inom förtidsröstningen där 
organisationen blir bättre på att leva upp till de krav som ställs, ge väljarna ett bättre och 
mer rättssäkert mottagande samt skapa en bättre arbetsmiljö för de som tjänstgör som 
röstmottagare. Införande av en ny organisationsmodell bedöms vara genomförbar till 
valet till Europaparlament i maj 2019.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredning av organisation kring förtidsröstning vid Europaparlamentsval 2019 
Kostnadsberäkning EP-val 2019 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse daterad 2018-12-14 
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Beslutet skickas till 
 
Kanslichef Erik Bergman 
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§ 5 Sammanträdesplanering 2019 för valnämnden 2019/253 
 
Valnämndens beslut 
 
att valnämnden ska sammanträda i enlighet med nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Valnämnden sammanträder i enlighet med nedan för att förbereda och genomföra val till 
Europaparlamentet den 26 maj. Sammanträdena inleds som huvudregel kl 09.00 om 
inte annat meddelas.  
 
För den händelse att extra val utlyses får sammanträdesplaneringen revideras.  
 

Mötesnummer Sammanträdesdag Ärenden att behandla 
Möte 1 Fredag den 18 januari - Förtidsröstning 

- Uppföljning av tidigare 
utvärderingar 

- Sammanträdesplanering 
Möte 2 Fredag den 1 mars - Lokalfrågor 

- Utbildning av valnämnden 
- Datum för utbildning av 

röstmottagare 
- Budget 
- Delegationsordning 

Möte 3 Fredag den 29 mars - Bemanning 
- Fullmakt förtidsröster 
- Ambulerande röstmottagare 

Möte 4 Fredag den 26 april - Placering av valsedlar 
- Uppföljning bemanning 
- Uppföljning lokaler 
- Institutionsröstning med 

ambulerande röstmottagare 
Möte 5  Fredag den 10 maj - Avrapportering 

- Schema för valnämndens 
tjänstgöring 

Möte 6 Onsdag den 29 maj - Onsdagsräkning 
Möte 7 Fredag den 6 september - Utvärdering av EP-val 
 
Ärendena som anges att behandla vid sammanträdena är en preliminär planering som 
kommer behöva revideras efterhand.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Sammanträdeskalendern 
Administratör Aili Martinsson 
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§ 6 Uppföljning av tidigare utvärderingar 2019/56 
 
Valnämndens beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Då delar av valnämnden är ny finns anledning att aktualisera de slutsatser som drogs 
efter det nyss genomförda valet i september 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-01-13 
Utvärdering RKL-val 2018 


