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Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(8) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-16 
 

 

  
 
Plats och tid 08:30-09:30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Tina Lindqvist (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, 2018-08-24 kl. 08:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 37-40 
 RosMarie Ronnehed   

 Ordförande 

  

 Helene Fogelberg (M)  

 Justerare 

  

 Tina Lindqvist (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-08-16 

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-24 

  

Datum då anslaget tas ner 2018-09-16 

  

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltingen  
 

Underskrift 

  

 RosMarie Ronnehed  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Helene Fogelberg (M) Ordförande 
Susanne Petersson (C) 1:e vice ordförande 
Tina Lindqvist (S) 2:e vice ordförande 
Gerdt-Eric Gerdtsson Liberalerna 
Stefan Lindström (RP) 
Catharina Christensson (S) 
Stefan Österhof (S) 
Agnetha Wildros (S) 
Kenneth Hasselberg (S) 
Peter Bowin (V) 
Christer Leksell (SD) §§ 39-40 
Nicolas Westrup (SD) 
Christer Stenström (M) 

Tjänstgörande ersättare Magnus Stridh (SD) tjänstgör istället för Christer Leksell (SD)  §§ 37-38  

Övriga närvarande  

Ersättare Eva Johansson (C) 
Daniel Nilsson (KD) 
Lindis Ohlsson (S) 
Martin Moberg (S) 
Sven-Åke Carlén (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
 

Tjänstemän Hanna Grahn, valsamordnare 
Herman Persson, valsamordnare 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare  
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Ärendelista 

§ 37 Dnr 2018-000011 009 4 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 38 Dnr 2018-000043 110 5 
Säkerhet valet 2018 ............................................................................................ 5 

§ 39 Dnr 2018-000044 110 7 
Delegationsärenden 2018 ................................................................................... 7 

§ 40 Dnr 2018-000025 000 8 
Övriga frågor 2018 .............................................................................................. 8 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(8) 
2018-08-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2018-000011 009 

Val av justerare  

 

Beslut 

Valnämnden utser Tina Lindqvist (S) till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll 

________________ 
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§ 38 Dnr 2018-000043 110 

Säkerhet valet 2018 

 

Sammanfattning  

 Valkansliet informerar avseende den ökade hotbilden mot 2018 års val. 

 

Utvecklingen sedan valet 2014 innebär en ökad risk för såväl motsättningar 

som försök från främmande makt att påverka valrörelsen. 

 

Säkerhetspolisen har fått i uppdrag att skydda valet vilket innebär att skydda 

både valsystemen och valprocessen, men också förtroendet för dessa. Det 

handlar bland annat om att förebygga och förhindra att valet störs av 

antingen främmande makt eller aktörer inom de våldsbejakande 

extremistiska miljöerna.  

 

Säkerhetspolisen ser även en överhängande risk för påverkanoperationer där 

förvirring, misstro och missnöje kan skapas för att öka befintliga 

motsättningar, att polarisera debatter samt att försöka undergräva 

allmänhetens förtroende för det demokratiska systemet.   

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att lägga informationen till handlingarna.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tina Lindqvist (S), Catharina Christensen (S), Peter Bowin 

(V), Agnetha Wildros (S) och Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Peter Bowin (V) yrkar på att valnämnden till protokollet noterar att något 

samarbete inte förekommer mellan valsamordnarna och 

säkerhetssamordnaren, vilket nämnden ser allvarligt på.  

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna samt noterar att något 

samarbete inte förekommer mellan valsamordnarna och 

säkerhetssamordnaren vilket är allvarligt. 

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingschef 

Valsamordnarna  

Akten 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(8) 
2018-08-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 2018-000044 110 

Delegationsärenden 2018 

 

Sammanfattning  

Beslutanderätt att förordna ordförande, vice ordförande samt röstmottagare 

till valet 2018 har fattats av valsamordnare med stöd av valnämndens beslut 

2018-03-14 § 7. 

 

Beslutanderätt att ingå överenskommelse eller avtal om hyra eller annan 

nyttjanderätt avseende lokaler som ska användas som röstmottagningsställen 

har upprättats av fd kommunjurist med stöd av valnämndens beslut 2017-12-

07 § 24.     

Bedömning 

Fd kommunjurist Anna-Clara Eriksson har för valnämndens räkning ingått 

avtal avseende lokaler som ska användas som röstmottagningsställen enligt 

bilaga 2. 

 

Valsamordnare Hanna Grahn samt Herman Persson har för valnämnden 

förordnat röstmottagare enligt bilaga 1. Vid sammanträdet delges 

valnämnden komplettering gällande ytterliggare tre röstmottagare. 

Förslag till beslut 

Valnämnden förslås besluta att notera återrapporterade delegationsbeslut, till 

detta protokoll bifogade bilagor, till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Catharina Christensen (S), Peter Bowin (V), Christer 

Leksell (SD) och Magnus Stridh (SD). 

Beslut 

Valnämnden noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet, till 

detta protokoll bifogade bilagor 1 och 2. 

________________ 

Exp: 

Valsamordnarna 

Akten  
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§ 40 Dnr 2018-000025 000 

Övriga frågor 2018 

 

Sammanfattning  

Christer Stenström (M) lyfter en fråga om kritierna/kraven för att bli 

röstmottagare. 

Valsamordnare Hanna Grahn refererar till tidigare beslut i valnämnden, där 

några restriktioner för att bli röstmottagare inte finna angivna. 

 

Christer Leksell (SD) ställer en fråga om möjligheterna att rösta utan 

röstkort. 

 

Valsamordnare besvarar detsamma. 

 

Magnus Stridh (SD) kräver att bilaga (Delegationsbeslut nr 1) samlas in efter 

sammanträdets slut då fullständiga personnummer finns i dokumentet. 

Någon notering om sekretess finns ej på nämnda dokument.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Christer Stenström (M), Catharina 

Christensen (S) och Christer Leksell (SD). 

Beslut 

Valnämnden noterar frågorna och svaren till protokollet samt att utsända 

handlingar samlas in efter dagens sammanträde.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 


