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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 15 april 2019 kl 18:00 

Beslutande Ledamöter 

Ulla Krok (S), Ordförande 
Björn-Ola Kronander (M), 1:e vice ordförande 
Björn Johansson (S) 
Monica Johansson (C) 
Lars-Gerhard Westberg (L) 
Berit Johansson (M) 
Annika Pehrsson (SD) 

Närvarande Ersättare 
Ninni Dyberg (S) 
Göran Larsson (MP) 
Elsie Lundberg (M) 
Magnus Sjödahl (KD) 
 

Övriga Tjänstemän 
Saier Yousef 
Maria Lundqvist 
Isabella Skjaeråsen 
Anna Enochsson 
 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås. 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 7 maj  2019 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §26-38 
 Saier Yousef  

 Ordförande 
  

 Ulla Krok  

 Justerare 
  

 Björn-Ola Kronander   
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§ 26   

Justering 

Valnämndens beslut 
Att jämte ordföranden Ulla Krok (S) justera dagens protokoll utses vice 
ordföranden Björn-Ola Kronander (M).  
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§ 27   

Allmänhetens frågestund 

Valnämndens beslut 
Ingen från allmänheten närvarade på sammanträdet.  
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§ 28 Dnr VAL 2019-00016 1.4.3.2 

Godkännande av röstmottagare för förtidsröstningen 
vid valet 2019. 

Valnämndens beslut 
Godkänna de angivna namnen som röstmottagare för förtidsröstningen vid 
valet till Europaparlamentet 2019.      

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens kansli arbetar med att rekrytera cirka 100 röstmottagare som ska 
tjänstgöra under förtidsröstningsperioden från 8 maj till 26 maj. Några 
röstmottagare kommer att arbeta som ambulerande röstmottagare.            

Beslutsunderlag 
1. Excelfil med namn av samtliga röstmottagare.  
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§ 29 Dnr VAL 2019-00017 1.4.3.2 

Godkännande av röstmottagare för valdagen vid EU-
valet 2019.  

Valnämndens beslut 
Godkänna de angivna namnen som röstmottagare för valdagen vid valet till 
Europaparlamentet 2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Vid valdagen tjänstgör ca 500 röstmottagare. Kommunen har 83 valdistrikt som 
röstmottagarna, på varje valdistrikt ska det finnas mellan 6-7 röstmottagare.               

Beslutsunderlag 
 1. Excelfil med namn av samtliga röstmottagare.   
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§ 30 Dnr VAL 2019-00018 1.4.3.2 

Godkännande av personal som ska arbeta som 
ambulerande röstmottagare vid valet till 
Europaparlamentet 2019. 

Valnämndens beslut 
Godkänna de angivna namnen som ambulerande röstmottagare vid valet till 
Europaparlamentet 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Ambulerande röstmottagning används vid valet för väljare som på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder själva inte kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till 
särskilt förordnade röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare. 

               

Beslutsunderlag 
 1. Excelfil med namn av samtliga föreslagna ambulerande röstmottagare  
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§ 31 Dnr VAL 2019-00019 1.4.3.1 

Slutrapport för ett ökat valdeltagande vid det allmänna 
valet 2018.  

Valnämndens beslut 
Godkänna att uppdraget avslutas och att ärendet läggs till handlingarna samt 
med tillägg att som information fattade Valnämnden den 12 februari 2019 
beslut om att särskilt verka för att valambassadörerna är oberoende samt inte ha 
några politiska uppdrag.        

Sammanfattning av ärendet 
Efter det allmänna valet skrevs en rapport i syfte att återspegla vilka insatser 
projektet för att öka valdeltagandet genomförde och därefter hjälpa framtida 
arbeten. 

Projektet pågick under perioden 2 februari 2018 – 1 februari 2019. Efter 
projektperioden skickades en redovisning av projektets insatser och kostnader 
till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Valnämnden har sedan tidigare tagit del av redovisningar av projektet och 
valdeltagandet från det allmänna valet 2018. I den informationen som 
framkommit har valdeltagandet visats positivt generellt, men främst utifrån 
projektets målgrupper. Målgruppen förstagångsväljare ökade med 7,1 
procentenheter och var den målgruppen som redovisade högst ökning i 
valdeltagandet. 

Som information fattade Valnämnden den 12 februari 2019 beslut om att 
särskilt verka för att valambassadörerna dels är och dels agerar oberoende samt 
inte har några politiska uppdrag.   

Projektrapporten och projektredovisningen till Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor blev den 12 mars 2019 godkänd. Projektet som pågick 
under perioden 2 februari 2018 – 1 februari 2019 kan nu betraktas som avslutat. 

Projektrapporten finns att hämta på Valnämndens kansli eller på projektets sida 
på Borås Stads webbsida; www.boras.se/val 

              

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport, Projekt #klartjagskarösta för ett ökat valdeltagande vid det 
allmänna valet 2018.   
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  § 32 Dnr VAL 2019-00020 1.4.3.2 

Ersättning till röstmottagare som tjänstgör i valet till 
Europaparlamentet 2019.  

Valnämndens beslut 
Godkänna de föreslagna ersättningsnivåerna till röstmottagare som tjänstgör i 
valet till Europaparlamentet 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Vid valet till Europaparlamentet 2019 kommer cirka 600 röstmottagare att 
tjänstgöra. Röstmottagarnas arbetsuppgifter varierar beroende på vilket uppdrag 
personen har.  

På valdagen tjänstgör cirka 500 röstmottagare och är uppdelade på 83 
valdistrikt/vallokal, 6-7 röstmottagare per valdistrikt. På varje valdistrikt ska det 
finnas en ordförande och en viceordförande av de röstmottagarna, 
viceordförande ska leda arbetet då när ordförande inte tjänstgör exempelvis vid 
raster. Alla röstmottagare går en obligatorisk utbildning för sitt uppdrag.   

Ersättningsnivåer eller arvode för röstmottagare på valdagen är som följer: 

Ordförande:                     3 700 kr. 

Viceordförande:               3 200 kr. 

Ordinarie röstmottagare:  2 700 kr. 

Reserver                    1 000 kr. 

Andra kategorier av röstmottagare är de som tjänstgör vid förtidsröstningen. 
Valnämnden i Borås Stad har totalt 15 ställen där invånarna kan förtidsrösta. På 
dessa arbetsplatser kommer det finnas röstmottagare för att ta emot röster 
under förtidsröstningsperioden, det vill säga mellan 8-26 maj. Antalet 
röstmottagare varierar beroende på vilket ställe arbetet görs, men minsta antalet 
är 2 röstmottagare samtidigt. Alla röstmottagare ska gå en obligatorisk 
utbildning inklusive de som ska tjänstgöra som ambulerande röstmottagare. 

Ersättningsnivån för röstmottagare för förtidsröstningen inklusive de 
ambulerande röstmottagarna är: 

Röstmottagare på förtidsröstningsställena samt ambulerande röstmottagare får 
200 kr. i timmen.  

           

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(15) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-15 
 

 

Valnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr VAL 2019-00025 1.4.3.2 

Ersättning till tjänstepersoner i Borås Stad som hjälper 
till med valet utöver sin ordinarie tjänst 

Valnämndens beslut 
Valnämnden betalar ut ersättning till tjänstepersoner i Borås Stad med 
timersättning på 200 kr på dagtid på vardagar och 350 kr på vardagar efter kl. 
19:00 samt helger. Alternativet kvarstår att låta den anställde välja att få tid 
insatt på flextidskontot och att Valnämnden betalar respektive avdelning.         

Sammanfattning av ärendet 
Då det varit svårigheter att få tjänstepersoner i Borås Stad att ställa upp och 
arbeta med valet utöver sin ordinarie tjänst ges förslag till Valnämnden att 
besluta kring ersättningsnivåer. Ersättningen har vid föregående val varit låg 
eller obefintlig och därav är det svårt att motivera tjänstepersoner att arbeta i 
valet till Europaparlamentet. Kostnaden för ersättning till tjänstepersoner finns 
avsatt i Valnämndens budget 2019, skillnaden från föregående val skulle vara att 
ersättningen utgår med timlön till tjänstepersonerna direkt istället för tid på 
flextidskontot.                 
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§ 34 Dnr VAL 2019-00021 1.4.3.2 

Delegation till valledare att tillsätta och ändra 
röstmottagare vid behov. 

Valnämndens beslut 
Godkänna att valledaren tillsätter eller ändrar röstmottagare vid behov.        

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens kansli arbetar med rekrytering av cirka 600 röstmottagare inför 
valet till Europaparlamentet. Tidpunkten mellan rekryteringen och valdagen är 
ganska långt vilket gör att en/några godkända röstmottagare lämnar återbud då 
nya röstmottagare måste tillsättas. I vissa situationer är anställda på 
Valnämndens kansli tvungna att ta bort en/några röstmottagare på grund av till 
exempel att den/de tänkbara röstmottagarna inte gått på den obligatoriska 
utbildningen.                     
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§ 35 Dnr VAL 2019-00026 1.4.3.2 

Transport av röster på måndagen den 27 maj efter 
valdagen samt på onsdagen den 29 maj till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Valnämndens beslut 
Godkänna de föreslagna personerna som ansvariga för transport av 
valmaterial/röster till Länsstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
På valdagen har Valnämnden i Borås Stad sammanlagt 83 valdistrikt, dit tillhör 
ett antal röstberättigade som kan rösta på valdagen om dessa inte har röstat i 
förtidsröstningen. Till varje valdistrikt tillhör en vallokal där sker själva 
röstmottagningen samt rösträkningen på kvällen/natten efter att röstningen 
avslutats det vill säga kl 21.00. Rösträkningen sker efter att alla väljare som 
befinner sig i lokalen har fått möjlighet att rösta. Materialet packas i olika 
omslag och påsar beroende på vilken typ av material och detta regleras i 
vallagen och valmyndighetens riktlinjer. Allt material transporters på natten till 
stadshuset av ordförande och en av röstmottagarna, oftast är detta 
viceordförande. Materialet granskas av så kallade mottagningsgrupperna sedan 
packas i lådor som ska transporteras till Länsstyrelsen på måndag morgon. 

Förtidsröster som blir underkända i vallokalen, förtidsröster från andra 
kommuner till Borås Stad, brevröster från utlandet, brevröster från utlandet 
genom Valmyndigheten, förtidsröster från svenska konsulaten samt ambassader 
ska sorteras och förberedas till onsdagsräkningen (Valnämndens preliminära 
rösträkning). Efter att rösträkningen är klar och materialet är packat i lådor i 
valkretsvis ska även detta material transporteras till Länsstyrelsen. 

Transportpersonal av valmaterial/röster på måndag den 27 maj: 

Ulla Krok Valnämndens ordförande  

Björn-Ola Kronander viceordförande  

Saier Yousef Valledare   

 

Transportpersonal av Valmaterial/röster på onsdag den 29 maj: 

Ulla Krok Valnämndens ordförande  

Björn-Ola Kronander viceordförande 
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§ 36   

Inkomna skrivelser  

Valnämndens beslut 
 Valnämnden beslutar att skicka kallelse till Stadsrevisionen med datumförslag 
den 25 juni kl 18.00.      

Sammanfattning av ärendet 
 Inkommen skrivelse från Stadsrevisionen att revisionen vill besöka 
Valnämnden för att berätta om sin verksamhet samt hålla utbildning för 
Valnämndens ledamöter och ersättare.  
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§ 37   

Övrigt  

Valnämndens beslut 
 Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
 Muntlig dragning om omvalet i Falun, Valnämnden hade den 12 februari 2019 
beslutat om följande datum för förtidsröstningen, 28 mars samt 4 april. Ingen 
väljare valde att rösta i förtidsröstningslokalen i Stadshuset som Valnämnden i 
Borås Stad hade anordnat. 

 

Risk- och sårbarhetsanalys behöver genomföras av Valnämnden, arbetet med 
analysen kommer påbörjas efter sommarsemestern på nämndens första 
nämndsammanträde. 
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§ 38   

Nästa Sammanträde  

Valnämndens beslut 
 Valnämndens nästkommande sammanträde är vid utbildningstillfället den 14 
maj 2019 klockan 17.00 för röstmottagare där Valnämndens ledamöter samt 
ersättare närvarar på utbildningen och därefter börjar Valnämndens 
sammanträde.  

Valnämnden sammanträder på onsdagsräkningen den 29 maj 2019 klockan 
09.00. 

På valdagen den 26 maj 2019 samlas Valnämndens ledamöter samt ersättare på 
morgonen för att delas in i grupper och besöka samtliga 83 valdistrikt, tid 
kommer beslutas på nästkommande sammanträde för Valnämnden.   

  

 

 

 

 


