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Plats och tid  KTS-salen, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 15.00 - 16.15 

 

Beslutande Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina Rosenlund-Svensson (S) 2:e vice 

ordförande, Bernt Jonasson (S), Jessica Ljunggren (S), Carl-Magnus Fransson (M), Inger 

Hult (L), Hans-Gunnar Karlsson (C), Mica Vemic (SD) 

 

 

Beslutande 
ersättare Britt Lennholm (S), Marianne Körling Ström (L) 

 

Ersättare  Nor Ali Gaal (S), Roy E Anderzon (S), Dag Dunås (KD), Johnny Flemström (SD) 

 

 

Övriga  
deltagande  Handläggare Per Johansson, kommunkoordinator Karin Rytter 

 

Utses att justera Bernt Jonasson (S), Hans-Gunnar Karlsson (C) 
 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset Gröna Kulle den 5 mars 2018 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §10 

Per Johansson 

Ordförande ………………………………… 
 Michael Hagberg 

Justerande ………………………………… 

Bernt Jonasson 

………………………………… 

Hans-Gunnar Karlsson 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Valnämnden  Paragrafer §1 - §10 
 

Sammanträdes  
datum 2018-02-20 

 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-03-06 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-03-28 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 

 

 

 
 Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 

 

 

§ 1 

Fastställande av dagordning  

Utsänd dagordning fastställdes och godkändes. 

_________________ 
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§ 2 

Verksamhetsinformation  

Valnämndens sekreterare, Per Johansson informerar om genomförda planerings- och 

förberedelseaktiviteter. Aktiviteterna har varit koncentrerade till att boka vallokaler, 

rekrytera röstmottagare samt organisera förtidsröstningen.  

 

Vidare, informera om pågående och planerade aktiviteter med fokus på att fullfölja 

rekryteringen av resterande röstmottagare, fullfölja organiserande av 

förtidsröstningen. I de planerade aktiviteterna ingår även kommunikation, 

information, risk och säkerhet samt utbildning av röstmottagare. 

 

Valnämnden tackar för informationen. 

 

Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Mica Vemic (SD), 

Roy E Anderzon (S), Inger Hult samt Hans-Gunnar Karlsson (C). 

_________________ 
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§ 3 

Ändring av behörigheten att företräda valnämnden  
(KS/2018:22)  

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar upphäva handläggare Per Johanssons behörighet att förträda 

valnämnden och uppdra åt kommunkoordinator Karin Rytter att, tillsammans med 

valnämndens ordförande Annie-Marie Carlsson (M), var för sig, teckna valnämnden i 

Katrineholms kommun. Beslutet gäller från och med den 27 februari 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har att fatta beslut om vilka personer som ska vara behöriga att företräda 

valnämnden för att bl a kvittera ut handlingar, försändelser och liknande som berör 

valnämnden och dess ansvars område i samband med 2018 års val till riksdag, 

regioner och kommuner. 

 

Då valnämndens nuvarande sekreterare, handläggare Per Johansson, avslutar sin 

anställning inom Katrineholms kommun den 4 mars 2018, bör behörigheten att 

företräda valnämnden flyttas från Per Johansson till tillträdande valsamordnare, 

kommunkoordinator Karin Rytter. 

 

Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S) och Mica Vemic 

(SD). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till 

Karin Rytter 

Akten 
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§ 4 

Fastställande av valdistrikt och vallokaler för 2018 års 
allmänna val  (KS/2018:23)  

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till 

valdistriktsindelning och vallokaler. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på valdistriktsindelning och 

tillhörande vallokaler för 2018 års allmänna val. Förslaget innebär att såväl valdistrikt 

som vallokaler är oförändrade jämför med valen 2014. 

 

Valdistrikt Vallokal 

Bie Bie skola (matsalen) 

Björkvik Sockenstugan 

Centrum Safiren (Katrineholmssalen) 

Duveholm Duveholmsgymnasiet (Ljusgården) 

Forssjö Forssjö skola (biblioteket) 

Gamla Vattentornet Västra skolan (matsalen) 

Julita Julita skola (samlingssalen ”Lyan”) 

Järven Igelkottens servicehus 

Laggarhult Sandbäcksgården 

Linnean Pensionärernas Hus 

Lövåsen Guldregnets förskola 

Norr City Församlingshemmet Norr 

Nyhem Nyhemsskolan (matsalen) 

Nävertorp Nävertorpsgården 

Oppunda Kupolen (matsalen) 

Skogsborg Skogsborgsskolan (matsalen) 

Sköldinge-Floda Folkets Hus i Sköldinge 

Strandvägsområdet Nävertorpsskolan (matsalen) 

Valla Valla skola (bildsalen) 

Värmbol Sörgårdens förskola 

 

Sedan tidigare beslut i valnämnden och i enlighet med de nya bestämmelserna i 

vallagen, är Katrineholms kommun från och med 2018 års val en enda valkrets. Detta 

påverkar inte kommunens indelning i valdistrikt. Förslaget inkluderar inte lokaler för 

förtidsröstning då dessa kommer att behandlas i särskild ordning. 

 

Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S) och Mica Vemic 

(SD). 

___________________ 
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Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 5 

Fastställande av arvoden och ersättningar till 
röstmottagare  (KS/2018:24)  

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer arvoden och ersättningar till röstmottagare vid 2018 års val 

till riksdag, regioner och kommuner till följande belopp: 

 

 Ordförande i valdistrikt: 3 270 kronor, exklusive personalomkostnader. 

 Vice ordförande i valdistrikt: 2 943 kronor, exklusive personalomkostnader. 

 Röstmottagare i valdistrikt: 2 289 kronor, exklusive personalomkostnader. 

 Traktamente för röstmottagare under valdagen: 85 kronor  

 För resor till och från obligatoriska utbildningar som valnämnden genomför samt 

vid hämtande och lämnande av valmaterial i anslutning till valdagen den 9 

september 2018, utgår reseersättning enligt kommunens resereglemente. 

 För röstmottagare vid förtidsröstning utgår en ersättning på 200 kronor per timma, 

exklusive personalomkostnader. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför valet 2010 beslutade valnämnden att arvoderingen av röstmottagare i vallokal 

skulle motsvara en viss andel av riksdagsmannaarvodet enligt följande: 

 

 Ordförande i valdistrikt: 5,0 %. 

 Vice ordförande i valdistrikt: 4,5 %. 

 Röstmottagare i valdistrikt: 3,5 %. 

 

Riksdagsmannaarvodet för 2018 är 65 400 kronor. Det betyder följande summor 

baserade på ovanstående fördelningsnyckel: 

 

 Ordförande i valdistrikt: 3 270 kronor. 

 Vice ordförande i valdistrikt: 2 943 kronor. 

 Röstmottagare i valdistrikt: 2 289 kronor. 

 

Till beloppen kommer sedan påslag för personalomkostnader. Utöver ovanstående 

arvoden utgår också ett traktamente på 85 kronor under valdagen. Vidare, 

reseersättning enligt kommunens resereglemente för resor till och från obligatoriska 

utbildningar som valnämnden anordnar samt resor för att hämta och lämna 

valmaterial under valdagen. 

 

För röstmottagare vid förtidsröstningen utgår en ersättning på 200 kronor per timma, 

exklusive personalomkostnader. Ersättningen utgår även vid utbildning av 

röstmottagare vid förtidsröstning samt reseersättning enligt kommunens 

resereglemente för resor till och från obligatoriska utbildningar som valnämnden 

anordnar. 
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Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 6 

Fastställande av organisation för bemanning av vallokaler 
i samband med 2018 års val  (KS/2018:25)  

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till 

bemanning av vallokaler i samband med 2018 års val till riksdag, regioner och 

kommuner. 

 

2. Valnämnden uppdrar till valnämndens presidium och 

kommunledningsförvaltningen att bemanna organisationen inom ramen för 

ovanstående förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram följande förslag till organisation för 

bemanning av vallokaler i samband med 2018 års val till riksdag, regioner och 

kommuner. Grunden är att varje valdistrikts vallokal ska bemannas med: 

 

 En ordförande som ansvarar för ordning, ledning och fördelning av 

arbetsuppgifter i vallokalen under valdagen. 

 En vice ordförande som ska biträda ordförande. 

 Fyra till sex röstmottagare, beroende på valdistrikt (se nedan). 

 

Förslaget utgår från motsvarande organisation vid 2010 respektive 2014 års val och 

följer vallagens bestämmelser och Valmyndighetens rekommendationer. 

 

Förslag till organisation: 

 

Valdistrikt Ordförande Vice 

ordförande 

Röstmottagare 

Bie 1 1 4 

Björkvik 1 1 4 

Centrum 1 1 6 

Duveholm 1 1 4 

Forssjö 1 1 4 

Gamla 

Vattentornet 

1 1 4 

Julita 1 1 4 

Järven 1 1 6 

Laggarhult 1 1 6 

Linnéan 1 1 4 

Lövåsen 1 1 4 

Norr City 1 1 4 

Nyhem 1 1 4 

Nävertorp 1 1 4 

Oppunda 1 1 4 
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Skogsborg 1 1 4 

Sköldinge-Floda 1 1 4 

Strandvägsområdet 1 1 4 

Valla 1 1 6 

Värmbol 1 1 4 

 

I de valdistrikt som har flest röstberättigade, Centrum, Järven, Laggarhult samt Valla, 

har förstärks med ytterligare två röstmottagare vardera, jämfört med bemanningen vid 

valen 2014. Motivet för förstärkningen är, främst att andelen förtidsröster som ska 

hanteras i vallokalerna under valdagen kommer att vara större i jämförelse varför en 

förstärkning kan vara motiverad i de största distrikten. Hur detta fallit ut bör 

utvärderas efter 2018 års val.  

 

Kommunledningsförvaltningen har med start i september 2017 tagit in 

intresseanmälningar från personer som är intresserade av att arbeta som röstmottagare 

i samband med det allmänna valet den 9 september 2018. När detta dokument skrivs 

fram, pågår arbetet med att bemanna vallokalerna utifrån ovanstående organisation. 

Bemanningen är i nuläget klar med undantag för att ordförande i två valdistrikt allt 

jämt saknas samt att rekryteringsarbete pågår. Utöver detta planeras också en 

rekrytering av ett antal reserver i händelse av avhopp. 

 

Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S). 

___________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 7 

Fastställande av organisation för förtidsröstning inför 
2018 år val  (KS/2018:49)  

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar godkänna kommunledningsförvaltningens förslag för 

förtidsröstning i Katrineholms kommun inför val till riksdag, regioner och 

kommuner den 9 september 2018.  

 

2. Valnämnden beslutar uppdra till valnämndens presidium och 

kommunledningsförvaltning, att vid behov, anpassa tider för förtidsröstningen så 

att den motsvarar de krav som Valmyndigheten och andra strategiska aktörer 

ställer för ett korrekt genomförande. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Mica Vemic (SD).  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid samtliga val sedan 2006 har andelen förtidsröster ökat stadigt och trenden 

förefaller att fortsätta. I samband med senaste valet, 2014, var andelen förtidsröster i 

Katrineholms kommun cirka 45 %. Inför valet den 9 september är bedömningen att 

cirka 50 % av de röster som valnämnden hanterar att vara i form av förtidsröster. Det 

är denna bedömning som ligger till grund för den föreslagna organisationen för 

förtidsröstningen i kommunen. 

 

Valnämnden har under de senaste valen haft en välfungerande samarbete med 

biblioteket och posten (PostNord) för att organisera och genomföras 

förtidsröstningen. Till detta kommer ett samarbete med frivilliga krafter för att 

organisera förtidsröstning på ett par platser i kommunens ytterområden. 

Målsättningen är att detta ska fortsätta även inför kommande val och grunden för 

genomförandet av förtidsröstningen. 

 

Förslag 

Mot bakgrund av följande föreslår kommunledningsförvaltningen följande tider och 

platser för förtidsröstning under perioden från den 22 augusti till den 9 september 

2018: 

 

Förtidsröstningslokal Öppettider 

Kulturhuset Ängeln Den 22 augusti – 9 september på 

följande tider: 

Vardagar kl. 10.00 – 17.30 

Lördagar kl. 11.00 – 14.00 

Lördag den 8 september kl. 11.00 – 

16.00 

Söndag den 9 september kl. 08.00 – 
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20.00 

Nyhemsskolan, biblioteksfilialen Den 27 augusti – 7 september, vardagar 

mellan kl. 13.30 – 17.30 

Valla, biblioteksfilialen Den 3 – 7 september, kl. 13.30 – 17.30 

Björkvik, biblioteksfilialen Den 3 – 7 september, kl. 13.30 – 17.30 

Julita, biblioteksfilialen Den 3 – 7 september, kl. 13.30 – 17.30 

Strångsjö, biblioteksfilialen Den 5 – 7 september, kl. 13.30 – 17.30 

Duveholmsgymnasiet, Ljusgården Den 5 – 7 september, kl. 11.00 – 14.00 

Floda sockenstuga Den 5 – 7 september, kl. 13.30 – 17.30 

Glindrans skola Den 5 – 7 september, kl. 13.30 – 17.30 

”Perrongen”, Lokstallarna Under planering. 

 

Utöver förtidsröstning enligt ovan, kommer särskild förtidsröstning att erbjudas på ett 

antal äldreboenden och vårdinstitutioner under begränsade former. Dessa är: 

 

 Furuliden, den 5 – 6 september, kl. 13.30 – 15.30 

 Igelkotten, den 5 – 6 september, kl. 13.30 – 15.30 

 Lövåsgården, den 5 – 6 september, kl. 13.30 – 15.30 

 Strandgården, den 5 – 6 september, kl. 13.30 – 15.30 

 Karsuddens sjukhus, den 5 september, kl. 14.30 – 16.30 

 

Planeringen och förberedelserna för valet befinner sig ännu på ett tidigt stadium för 

de flesta aktörer såsom Valmyndigheten, länsstyrelsen m fl med påföljd att vissa 

förutsättningar och krav inte till fullo är klarlagda.  

 

För kommunens struktur för förtidsröstningen betyder det att vissa justeringar kan bli 

aktuella och att valnämndens presidium och kommunledningsförvaltningen behöver 

behörighet att, vid behov, vidta nödvändiga anpassningar av ovanstående förslag 

såsom t ex att vissa datum och tider kan komma att justeras med hänsyn till 

Valmyndighetens krav och PostNords hämtningstider av förtidsröster. 

 

Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Mica Vemic (SD), 

Jessica Ljunggren (S), Roy E Anderzon (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 8 

Förslag till placering av valsedlar i röstnings-och 
vallokaler  (KS/2018:50)  

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar om följande placeringsordning, med början längst upp, för 

valsedlar i röstnings- och vallokaler i Katrineholms kommun vid val till riksdag, 

regioner och kommuner den 9 september 2018: 

 

 Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

 Centerpartiet 

 Feministiskt Initiativ 

 Kristdemokraterna 

 Liberalerna 

 Miljöpartiet De Gröna 

 Moderaterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vänsterpartiet 

 Blanka valsedlar 

 

2. Vidare, att placeringsordningen från vänster till höger i valsedelställ, ska vara 

riksdag, regioner/landsting och kommun. I varje röstnings- och vallokal ska det 

därför finnas två likvärdiga valsedelställ för placering av valsedlar enligt ovan. I 

det ena valsedelstället ska det endast finnas valsedlar för vilka valnämnden 

ansvarar för och i det andra valsedlar som partierna själva ansvarar för. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valsedlar ska finnas i alla röstnings- och vallokaler. Enligt lag ska det finnas blanka 

valsedlar och partivalsedlar till alla tre valen för de partier som vid något av de två 

senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet.  

 

Det är valnämnden i respektive kommun och i praktiken röstmottagarna som ansvarar 

för dessa valsedlar alltid finns på plats i röstnings- och vallokalen under dess 

öppettid. Vidare, ansvarar valnämnden för att lägga ut partivalsedlar för partier som 

är representerade i region-/landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige där lokalen 

ligger. 

 

Valnämnden har ingen lagstadgad skyldighet att lägga ut partiernas egna 

namnvalsedlar. Dock svarar valnämnden och i praktiken röstmottagarna för att 

ordningen bland namnvalsedlarna upprätthålls på samma sätt som för 

partivalsedlarna. Valsedlarna ska exponeras på ett likvärdigt sätt i röstnings- och 

vallokalerna. 
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Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Mica Vemic (SD), 

Inger Hult (L), Magnus Fransson (M) samt Marianne Körling Ström (L). 

__________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga partier i kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 9 

Förslag till hantering av partiernas namnvalsedlar i 
röstnings- och vallokaler  (KS/2018:51)  

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att respektive parti som deltar i valet den 9 september 2018 

själva ska svara för överlämning av sina namnvalsedlar i röstnings- och vallokaler i 

samband med valet den 9 september 2018. Detta sker genom att partiföreträdarna 

överlämnar sina namnvalsedlar till röstmottagare i röstnings- och vallokaler vilka 

sedan svarar för utplaceringen i valsedelställ. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag ska det finnas blanka valsedlar samt partivalsedlar till alla tre valen för de 

partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av 

rösterna i landet. Det är valnämnden som ansvarar för utläggningen av dessa valsedlar 

i röstnings- och vallokalerna.  

 

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för valnämnden att lägga ut partiernas 

namnvalsedlar. Detta svarar partierna för själva. Dock ansvarar valnämnden och i 

praktiken röstmottagarna i röstnings- och vallokalen för ordningen bland såväl 

partivalsedlarna som namnvalsedlarna, att dessa placeras på det sätt valnämnden 

beslutat samt att partiernas valsedlar exponeras på ett likvärdigt sätt. 

 

Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Mica Vemic (SD), 

Roy E Anderzon (S) samt Inger Hult (L). 

___________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga partier i kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 10 

Förslag angående valskjutsar i samband med valet 2018  
(KS/2018:52)  

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar bevilja kommunledningsförvaltningens förslag till angående 

valskjutsar i samband med valet till riksdag, regioner och kommuner den 9 september 

2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden i Katrineholms kommun har sedan tidigare erbjudit valskjuts i form av 

kostnadsfria taxiresor till och från bostaden och aktuell vallokal för personer som inte 

kan ta sig till vallokalen. Valskjutsar är endast aktuella under valdagen, den 9 

september 2018. 

 

Inför valet 2010 fastställde valnämnden nedanstående riktlinjer för valskjuts och vilka 

allt jämt bedöms vara relevanta och föreslås kvarstå: 

 

 Den som önskar valskjuts beställer på egen hand taxi hos de av valnämnden 

angivna taxiföretagen. Den som ska nyttja valskjuts ska vara röstberättigad och 

ska rösta i Katrineholms kommun. Röstkort bör uppvisas för taxichauffören då 

resan påbörjas. I övrigt finns inga särskilda krav eller kriterier för att få valskjuts. 

 

 Kommunledningsförvaltningen ingår för valnämndens räkning överenskommelse 

med lokala taxiföretag som svarar för valskjutsarna. 

 

 Annonsering om valskjuts sker i lokalpress och på kommunens hemsida i skälig 

tid innan valdagen. 

 

Erfarenheterna från tidigare val är att valskjuts utnyttjas i ytterst begränsad 

omfattning varför bedömningen är att risken för olika former för missbruk av servicen 

är låg. 

 

Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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