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Paragrafer §§ 55-59 
 Camilla Öberg  

 Ordförande 

  

 Kjell G G Johansson  

 Justerare 

  

 Tina Lindqvist   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-10-02 

Datum då anslaget sätts upp 2014-10-08 

  

Datum då anslaget tas ner 2014-10-30 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 
 

Underskrift 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Kjell G G Johansson (M) Ordförande 
Tina Lindqvist (S) 2:e vice ordförande 
Eva Johansson (C) 
Stefan Österhof (S) 
Agnetha Wildros (S) 
Catharina Christensson (S) 
Peter Bowin (V) 
 

Tjänstgörande ersättare Gerdt-Eric Gerdtsson (FP)                           §§ 55-59 
Stefan Lindström (RP)                                 §§ 55-59 
Kenneth Hasselberg (S)                              §§ 55-59 
Christer Leksell (SD)                                   §§ 55-59  

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Disa Kristinsdottir Käppi 
Camilla Norrman 
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§ 55 Dnr 224  

Val av justerare 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kjell GG Johansson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Kjell GG Johansson (M) yrakr på att utse Tina Lindqvist (S) till 

justerare för dagens protokoll. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Kjell GG Johansson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar utse Tina Lindqvist (S) till justerare för dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 56 Dnr 2014-000032 111 

Inköp av valsedelsställ 

Valadministrationen lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

I utvärderingar från val till riksdag, kommun och landstingsvalen framkom 

att valsedelställen inte är ändamålsenliga och att vi behöver minst tre 

valsedelsställ per distrikt. 

 

Bedömning 

Inför valen 2018 bör valnämnden köpa in nya valsedelställ i något robust 

material t.ex akrylplast. 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att avvakta inköp av nya valsedelställ. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamot Peter Bowin (V) och 

tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Kjell GG Johansson (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Kjell GG Johansson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar avvakta inköp av nya valsedelställ. 

________________ 
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§ 57 Dnr 2014-000033 111 

Rutin för utläggning av namnvalsedlar 

Valadministrationen lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

 Efter valen till riksdag, kommun och landsting 2014 framkom att det 

förekommit olika rutiner för utläggning av namnvalsedlar i vallokaler.  

 

Bedömning 

 Valadministrationen anser att instruktionen för utläggning och ordning på 

valsedlar bör förtydligas för att undvika olika arbetssätt under nästa val.    

 

Förslag till beslut 

 För att säkerställa att valsedlarna för samtliga partier presenteras på ett 

likvärdigt sätt beslutar valnämnden att partierna själva ansvarar för att 

distribuera namnvalsedlar till röstmottagningslokaler och vallokaler både 

under perioden för förtidsröstning och på valdagen. Namnvalsedlar ska 

lämnas till röstmottagare i lokalen för att säkerställa ordning i 

valsedelsstället.  

 

Valnämnden beslutar att partierna ansvarar för att fylla på namnvalsedlarna 

när de tar slut. Röstmottagarna får inte lagra buntar i lokalerna eller ta emot 

kontaktuppgifter till partierna och kontakta dem när valsedlar börjar ta slut.       

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamöterna Tina Lindqvist (S), 

Agnetha Wildros (S), Peter Bowin (V), Chatarina Christensson (S) samt 

tjänstgörande ersättare Gerdt-Eric Gerdtsson (FP), Stefan Lindström (RP) 

och Christer Leksell (SD). 

 

Yrkanden 

Christer Leksell (SD) yrkar på ett förtydligande av ansvarsfördelningen 

mellan partierna och röstmottagare genom att ”fylla på” byts ut mot 
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”distribuera” i meningar gällande partierna och ”fylla på” endast används i 

beskrivning av röstmottagarnas ansvar. 

Peter Bowin (V) yrkar på ett förtydligande av att kontrollen för om 

valsedlarna tar slut ligger på partierna. 

Stefan Österhof (S) yrkar på att beskrivningen av valsedelordningen 

uppdateras i enlighet med eventuella tilläggsyrkanden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Kjell GG Johansson (M) ställer proposition på framförda 

tilläggs- och ändringsyrkanden och finner bifall på desamma. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar att: 

- partierna ansvarar för att distribuera namnvalsedlar till 

röstmottagningslokaler och vallokaler både under perioden för 

förtidsröstning och på valdagen. Namnvalsedlar ska lämnas till 

röstmottagare i lokalen för att säkerställa ordning i valsedelsstället.  

- partierna ansvarar för att kontrollera om namnvalsedlarna tar slut och 

då distribuera dessa till vallokalen, för att där överlämna dem till 

röstmottagare som placerar ut i valsedelställ. Röstmottagarna får inte 

lagra buntar i lokalerna eller ta emot kontaktuppgifter till partierna 

för att kontakta dem när valsedlar börjar ta slut. 

- i enlighet med beslutet uppdatera beskrivningen ”Ordning på 

valsedlar i valsedelställ i Ronneby kommun”. 

________________ 

Valkansliet 
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§ 58 Dnr 2014-000034 111 

Arbetsbeskrivning för ordförande/vice ordf. och 
röstmottagare i vallokal 

Valadministrationen lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

I samband med genomförda val 2014 har frågor och viss osäkerhet kring 

ordförandes, vice ordförandes samt röstmottagares uppgifter i vallokal 

uppkommit. 

 

Bedömning 

För att motverka otydlighet under framtida val och underlätta för 

ordförande/vice ordförande och röstmottagare att på bästa sätt utföra sina 

uppdrag bör en arbetsbeskrivning för dessa uppdrag arbetas fram och antas 

av Valnämnden 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar anta arbetsbeskrivningarna för ordförande/vice 

ordförande samt röstmottagare i vallokal i enlighet med bilaga 1 och 2. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), 

Chatarina Christensson (S), Agnetha Wildros (S) samt tjänstgörande 

ersättare Christer Leksell (SD) och Stefan Lindström (RP). 

 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar på att kontaktnummer vid störningar i vallokal ändras 

från 11414 till 112. 

Agnetha Wildros (S) yrkar på att arbetsbeskrivningen ändras så att fler än 

ordförande och vice ordförande får distribuera valmaterial. 

Christer Leksell (SD) yrkar på ett tillägg i arbetsbeskrivningen för 

röstmottagare som motsvarar rutinen för utplacering av valsedlar, det vill 

säga att de ansvarar för att ta emot och placera namnvalsedlarna i valställen. 
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Propositionsordning 

Ordförande Kjell GG Johansson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall på samtliga. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar, med föreslagna revideringar, anta arbetsbeskrivningen 

för ordförande, vice ordförande och röstmottagare i vallokal. 

________________ 

Valkansliet 
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§ 59 Dnr 2014-000035 110 

Information om inkomna synpunkter samt 
utvärderingar efter RKL-val 

Valadministrationen informerar om följande 

 

Sammanfattning  

- Öppettider för förtidsröstningslokalen i stadshuset bör följa 

öppettiderna i Medborgarservice. 

- Öppettider för samtliga röstmottagningslokaler Medborgarservice, 

Bräknegården, Hallagården, Leråkra bygdegård bör på valdagen vara 

öppna till 18:00, för att undvika tidspress vid rösträkning. 

- Möjlighet för Medborgareservice att hålla öppet längre på valdagen. 

- Fel uppgifter på röstkort för Kallinge skolan. 

- Kritik för att det ej funnits vallokal i Eringsboda. 

   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamöterna Tina Lindqvist (S), 

Agnetha Wildros (S), Stefan Österhof (S) samt tjänstgörande ersättare Stefan 

Lindström (RP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Kjell GG Johansson (M) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Kjell GG Johansson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 


