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VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

§ 215

Diarienr: 2017KS/0730

Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun
Beslut
Värmdö kommuns två valkretsar slås samman och kommunen utgör från och med valet
2018 en valkrets.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Värmdö kommun har sedan valet 2002 varit indelat i två valkretsar, detta i enlighet med
under denna tid gällande vallag. Den 1 januari 2015 trädde förändringar i vallagen i
kraft som medför att kommuner i Värmdö kommuns storlek ska ha särskilda skäl för att
vara indelade i valkretsar. Ändringar i vallagen gällande kretsindelning för kommuner
syftar till, tillsammans med förändringar i regeringsformen och ytterligare förändringar i
vallagen, att säkerställa att mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionellt så att
fördelningen speglar hur väljarna faktiskt har röstat. Tidigare valresultat har uppvisat
brister i proportionalitet i kretsindelade kommuner, där även inräknat Värmdö.
Förvaltningen bedömer att det för Värmdö kommuns del inte föreligger några särskilda
skäl att vara indelad i kretsar och föreslår därmed att Värmdö kommun från och med
valet 2018 utgörs av en valkrets.
Valnämnden beslutade enligt förvaltningen förslag till beslut 2017-05-23 § 7.

Yrkanden
Lars-Erik Wåhlström (L) och Camilla Lien (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Justering:

Handling
Karta över kretsindelning Värmdö kommun
Protokollsutdrag valnämnden 2017-05-23 § 7

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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Sändlista för beslutsexpediering
Valnämnden
Länsstyrelsen

Justering:

Utdraget bestyrks:
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§ 216

Diarienr: 2017KS/0731

Ändring av distriktsindelning i Värmdö kommun
Beslut
Förslag till ändrad valdistriktsindelning godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Värmdö kommun växer och kommunens valdistrikt bör därmed ses över. Ett valdistrikt
bör ligga mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Värmdö kommun har sedan valet 2014
22 valdistrikt. Antalet valdistrikt föreslås utökas till 25. Två distrikt på Värmdölandet
föreslås delas i tre distrikt och fem distrikt i Gustavsberg föreslås delas i sju distrikt. För
övriga 15 distrikt föreslås ingen ändring.
En ökning av distrikt medför ekonomiska konsekvenser som belastar valnämnden.
Vidare medför uppdelningen en minskning av röstberättigade för många av de justerade
distrikten vilket minskar risken för köbildning i vallokalerna och underlättar för
röstmottagarna.
Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt. Om valdistrikt ska ändras ska
kommunfullmäktige föreslå indelningen till länsstyrelsen innan den 1 december året
före valåret.
Förvaltningen föreslår att ny distriktsindelning görs enligt till ärendet bilagda kartor.
Valnämnden beslutade 23 maj 2017 att tillstyrka förvaltningens förslag till ny
distriktsindelning.

Yrkanden
Lars-Erik Wåhlström (L) och Camilla Lien (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Justering:

Handling
Karta över gällande distriktsindelning.
Karta över förslag till ny distriktsindelning.
Beräkning av röstberättigade efter revidering av
distrikt.

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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Nr
4
5
6

Justering:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-25

Handling
Karta över justering av distrikt på Värmdölandet.
Karta över justering av distrikt i Gustavsberg.
Protokollsutdrag valnämnden 2017-05-23 § 8

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Utdraget bestyrks:
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§ 214

Diarienr: 2017KS/0732

Arvode till röstmottagare vid val 2018 och 2019
Beslut
Vid allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentet 2019 gäller:
1. Arvode om 2 300 kr utgår till röstmottagare.
2. Arvode om 2 510 kr utgår till vice ordförande i valdistrikt.
3. Arvode om 2 930 kr utgår till ordförande i valdistrikt.
4. Ersättning om 420 kr utgår för utbildning. Utbildning är obligatorisk för
röstmottagare, vice ordförande och ordförande.
5. Bonus om 440 kr utgår till dem som tjänstgör vid bägge val.
6. Valnämndsledamot som tjänstgör vid valnämndens kansli på valdagen ersätts
enligt ordinarie sammansträdesarvodering med ett tillägg om 1 200 kr.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Inför valen 2018 och 2019 föreslås höjda arvoden jämfört med valen 2014 för
röstmottagare m.fl. Valnämnden beslutade 23 maj 2017 att tillstyrka förvaltningens
förslag till höjda arvoden.

Yrkanden
Lars-Erik Wåhlström (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
Protokollsutdrag valnämnden 2017-05-23 § 9

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Valnämnden

Justering:

Utdraget bestyrks:
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VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV
2017:4 V
Stockholm 2017-09-07
Sida 1 (1)

Nyhetsbrev 2017:4
Det här nyhetsbrevet innehåller kort information om Regeringens utredning om snabbare
omval och förstärkt skydd av valhemligheten.
Regeringens utredning - förslag lämnade till Lagrådet
Regeringen har nu presenterat sina förslag i utredningen snabbare omval och förstärkt skydd
av valhemligheten. Förslagen presenteras i en lagrådsremiss som behandlas av Lagrådet
för synpunkter. I höst kommer en proposition, och riksdagen förväntas fatta beslut innan
årsskiftet. Läs mer i Regeringens pressmeddelande.
Inga valsedelsställ bakom valskärmarna
Det är beslutat att det inte blir några valsedelsställ bakom valskärmarna, men frågan kommer
att adresseras igen med förslag på annan lösning inför valet 2019. Här finns en intervju med
statsrådet i Ekot.

Tidigare nyhetsbrev
Har ni missat tidigare nyhetsbrev? I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med
Valmyndighetens nyhetsbrev till valnämnder och länsstyrelser.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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Nyhetsbrev 2017:5
Det här brevet innehåller information om utläggning av partivalsedlar, valmaterial som ska
slängas och om regeringens budgetproposition för 2018.
Utläggning av partivalsedlar
Valmyndigheten skickade i september ut ett informationsbrev, via kommunen, till de partier
som har representation i fullmäktige. Brevet handlade om vilka partier som har rätt att begära
utläggning av valsedlar. Partierna ska ha begärt om utläggning senast 31 oktober till respektive
länsstyrelse.
I Biblioteket finns en Excelfil som listar de partier som har rätt att begära utläggning av
valsedlar. Filen finns under menyn ”Statistik” och ”Inför valen 2018”.
Valmyndigheten kommer därefter att sammanställa en lista över vilka partier som begärt utläggning och meddela länsstyrelsen och valnämnden. Listan kommer att publiceras i
Biblioteket i slutet på november.
Läs mer om utläggning av valsedlar på Valmyndighetens webbplats

Valmaterial som ska slängas
Till valen 2018 har omslagen och ytterkuvert för budröst fått en ny layout därför ska gamla
utgåvor slängas. Produkternas aktuella utgåvenummer är: 404_3 och 402_4 och kan beställas
från valdatasystemet i vår.
•
•
•

Släng omslag med produktnummer: 404_2.
Släng ytterkuvert för budröst med rosa kant med produktnummer: 402_3
Släng även utgåvor från tidigare val.
OMSLAG
Kommun

Datum

Röstningslokal/Valdistrikt/Valkrets

1. Innehåll

Sätt ett kryss

Transport av förtidsröster
Förtidsröster från röstningslokal till valnämnden/valdistrikt
Förtidsröster från valnämnden till valdistrikt
Förtidsröster från vallokal
Felsända förtidsröster
Underkända förtidsröster
För sent inkomna förtidsröster

Budröstkuvert
Tomma ytterkuvert från godkända
budröster
Felaktigt ifyllda ytterkuvert för
budröster

Valsedlar från valurna
Övriga partier
Ogiltiga röster - blanka
Ogiltiga röster - övriga
Parti

2. Antal
Antal

Valmyndigheten 404 utg 2

3. Underskrifter Samma personer ska underteckna protokoll och omslag
Underskrift

Underskrift
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Regeringens budgetproposition för 2018
Regeringen har, under september, lämnat sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. I budgetpropositionen anges det totala belopp som regeringen avsätter till länsstyrelser och kommuner
(bidrag för förtidsröstning). Gällande kommuner, kommer regeringen besluta om fördelning i
förordning som beslutas i december 2017.
I budgetpropositionen får också Valmyndigheten medel för att skapa ett nytt IT-stöd för
valadministrationen inför valen 2022. Arbetet med nytt IT-stöd, som ska ersätta nuvarande
Valdatasystemet, pågår för fullt på Valmyndigheten och vi kommer att hålla er informerade
om arbetet i våra nyhetsbrev framöver.

Tidigare nyhetsbrev
Har ni missat tidigare nyhetsbrev? I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med
Valmyndighetens nyhetsbrev till valnämnder och länsstyrelser.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten

VALMYNDIGHETEN
Besöksadress: Fleminggatan 14
Postadress: Box 121 91, SE-102 25 Stockholm
Tel. 010- 57 57 000
valet@val.se
www.val.se
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Nyhetsbrev 2017:3
Det här nyhetsbrevet innehåller information om Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) säkerhetsarbete inför valet 2018.

MSB:s säkerhetsarbete inför valet 2018
Det finns en risk för att det svenska valet 2018 utsätts för påverkan av främmande makt.
Därför arbetar MSB med att stödja samordningen och höja kunskapen om påverkan.
Bakgrunden är försöken att påverka valen i bland annat USA och Frankrike genom
IT-attacker, falsk information och ryktesspridning. MSB har tillsatt en projektgrupp med
uppdrag att stödja samordningen och sprida kunskap till ansvariga aktörer inom valadministrationen.
Inledningsvis kommer MSB att analysera om och i så fall på vilket sätt det svenska valet kan
komma att påverkas. MSB:s analys, som kommer att vara klar i mitten av oktober, ska vara ett
stöd till dem som ansvarar för att genomföra och skydda valet.
På MSB:s och Valmyndighetens webbplatser finns mer
information om valuppdraget.

Tidigare nyhetsbrev
Har ni missat tidigare nyhetsbrev? I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med
Valmyndighetens nyhetsbrev till valnämnder och länsstyrelser.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten

