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Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Tina Lindqvist (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, torsdag 2018-03-22 kl.08:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-13 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 Helene Fogelberg (M)  

 Justerare 

  

 Tina Lindqvist (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-14 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-22 

  

Datum då anslaget tas ner 2018-04-14 

  

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 Christoffer Svensson   
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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 (L) §§ 1-7  
Catharina Christensson (S) 
Stefan Österhof (S) 
Agnetha Wildros (S) 
Peter Bowin (V) 
Nicolas Westrup (SD) 
Christer Stenström (M) 

Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C) tjänstgör istället för Stefan Lindström (RP) 
Lindis Ohlsson (S) tjänstgör istället för Kenneth Hasselberg (S) 
Magnus Stridh (SD) tjänstgör istället för Christer Leksell (SD) 
Daniel Nilsson (KD) tjänstgör istället för Gert-Eric Gertsson (L) §§ 8-13 

Övriga närvarande  

Ersättare Martin Moberg (S) 
Sanela Kazma (S) 
Sven-Åke Carlén (MP) 
 

Tjänstemän Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 
Hanna Grahn, valsamordnare 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  

  

 



 

 
Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(31) 
2018-03-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

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

§ 2 Dnr 2018-000006 111 5 
Information om beredningsläget inför 2018 års val - mars 2018 .......................... 5 

§ 3 Dnr 2017-000018 110 6 
Ansökan om statsbidrag för att öka valdeltagandet valet 2018 ............................ 6 

§ 4 Dnr 2018-000003 111 8 
Röstmottagningsställen valdagen korrigeringar 2018 års val ............................... 8 

§ 5 Dnr 2018-000004 111 10 
Röstningslokaler förtidsröstning korrigeringar 2018 års val ............................... 10 

§ 6 Dnr 2018-000005 111 12 
Öppettider röstmottagningsställen 2018 års val................................................. 12 

§ 7 Dnr 2018-000007 111 16 
Bemanning valdagen 2018 års val .................................................................... 16 

§ 8 Dnr 2018-000008 111 17 
Bemanning förtidsröstning 2018 års val ............................................................ 17 

§ 9 Dnr 2018-000002 111 18 
Ersättningar till röstmottagare 2018 års val ....................................................... 18 

§ 10 Dnr 2018-000009 111 19 
Tilläggsäskande valnämnden med anledning av förändrad 
organisation för förtidsröstningen 2018 års val .................................................. 19 

§ 11 Dnr 2018-000010 111 24 
Riktlinjer för förordnande av röstmottagare ....................................................... 24 

§ 12 Dnr 2017-000017 110 29 
Riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun ................................................. 29 

§ 13 Dnr 2018-000012 000 31 
Kurser/konferenser ........................................................................................... 31 

 



 

 
Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(31) 
2018-03-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 2018-000011 009 

Val av justerare  

 

Beslut 

Valnämnden beslutar utse Tina Lindqvist (S) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll. 

 

Justering äger rum torsdag 2018-03-22 kl. 08:00. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2018-000006 111 

Information om beredningsläget inför 2018 års val - 
mars 2018 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson ger information i ärendet. 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

- Rekryteringen av en valsamordnare är färdig. Herman Persson 

tillträder tjänsten med start tisdag 2018-03-20. 

- Bokning av loklaler. 

- En informationsträff om säkerhetsläget inför valet 2018 som hållits i 

Hässlehom.     

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 3 Dnr 2017-000018 110 

Ansökan om statsbidrag för att öka valdeltagandet 
valet 2018 

 

Sammanfattning  

Valnämnden sökte i november 2017 bidrag från Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att genomföra projekt som främjar ett 

ökat valdeltagande i allmänna val 2018 samt Europavalet 2019. Syftet med 

bidraget var att öka valdeltagande bland unga samt utrikes födda och 

personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. 

 

Målet var även att på lång sikt 

 öka valdeltagandet i kommunen genom att tillgängliggöra 

valprocessen för kommunens invånare, däribland de utrikes 

födda som valt att bosätta sig utanför kommunens tätorter, 

 öka kunskapen om valprocessen hos förstagångsväljare och 

unga, med fokus på de i gruppen som riskerar att hamna i 

utanförskap p.g.a. arbetslöshet 

 öka utrikes föddas förtroende för det svenska demokratiska 

systemet på lokal och nationell nivå samt 

 ge unga och utrikes födda upplevelse av delaktighet och 

inflytande i det lokala samhällslivet. 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick in 150 ansökningar 

varav 130 stycken avslogs och 20 fick bifall. Den 2 januari 2018 erhöll 

valnämnden beslutet att inkommen ansökan avslagits med motiveringen att 

ansökan saknar en tydlig beskrivning av strategier för att utvärdera resultaten 

av projektet. 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till protokollet  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Stenström (M). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn, valsamordnare   
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§ 4 Dnr 2018-000003 111 

Röstmottagningsställen valdagen korrigeringar 2018 
års val 

 

Sammanfattning  

Valnämnden fastställde 2017-12-07 § 20 de röstmottagningsställen som ska 

gälla för valdagen vid val till riksdag samt landstings- och 

kommunfullmäktige. 

 

Med anledning av erhållet avslag på begäran om statsbidrag för ökat 

valdeltagande utgör inte längre en mobil enhet en möjlig röstningslokal 

under valdagen varvid nytt beslut avseende röstmottagningsställen behöver 

fattas. 

Bedömning 

Följande lokaler föreslås utgöra röstmottagningsställen valdagen den 9 

september 2018: 

 

Vallokaler 

Valdistrikt Centrum  Stadshuset, foajén 

Valdistrikt Fredriksberg  Soft Center, Kunskapskällan sal 1 

Valdistrikt Hulta  Soft Center, Kunskapskällan sal 2 

Valdistrikt Blekan  Knut Hahnsskolan, foajén 

Valdistrikt Lugnet  Hälsocenter, konferenslokal Karön 

Valdistrikt Espedalen  Espedalsskolan, matsalen 

Valdistrikt Älgbacken  Vidablick, samlingssalen 

Valdistrikt Persborg  Skogsgårdsskolan, matsalen 

Valdistrikt Varan  Saxemaraskolan, matsalen 

Valdistrikt Hasselstad-Eringsboda Bredåkra församlingshem, 

ceremonilokalen 

Valdistrikt Häggatorp  Kallingeskolan, norra ingången 

foajén 

Valdistrikt Kalleberga  Kallinge Folkets Hus 

Valdistrikt Kallinge  Slättagårdsskolan, matsalen 

Valdistrikt Backaryd-Öljehult Reginalokalen, Backaryd 

Valdistrikt Förkärla-Listerby N Listerby bibliotek 

Valdistrikt Listerby S  Kuggeboda skola, gymnastiksalen 

Valdistrikt Hjortsberga-Edestad Rydsgården, Johannishus 

Valdistrikt Bräkne-Hoby landsbygd Hobyskolan, matsalen 

Valdistrikt Bräkne-Hoby samhälle Hobyskolan, sporthallen 
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Röstningslokaler 

Stadshuset, Medborgarservice 

Eringsboda skola, gymnastiksalen 

Hallagården, Hallabro 

Bräknegården, Belganet 

Leråkra bygdegård 

Förslag till beslut 

 Valnämnden föreslås besluta i enlighet med ovan redovisat förslag om 

röstmottagningsställen valdagen ordinarie val 2018.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Tina Lindqvist (S), 

Magnus Stridh (SD), Peter Bowin (V), Daniel Nilsson (KD), Christer 

Stenström (M) och Eva Johansson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar i enlighet med ovan redovisat förslag om 

röstmottagningsställen valdagen ordinarie val 2018. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, valsamordnare  
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§ 5 Dnr 2018-000004 111 

Röstningslokaler förtidsröstning korrigeringar 2018 års 
val 

 

Sammanfattning  

Valnämnden fastställde 2017-12-07 § 21 de röstningslokaler som ska gälla 

för förtidsröstningsperioden vid val till riksdag samt landstings- och 

kommunfullmäktige 2018. 

 

Med anledning av erhållet avslag på begäran om statsbidrag för ökat 

valdeltagande utgör inte längre en mobil enhet en möjlig röstningslokal 

under förtidsröstningsperioden varvid nytt beslut avseende röstningslokaler 

behöver fattas. 

 

För att nå en geografisk spridning i väl anpassade lokaler som uppfyller 

vallagens krav avseende tillgänglighet anser valkansliet att kommunens fem 

biblioteksfilialer utgör inarbetade mötesplatser i de olika kommundelarna 

och därmed bedöms vara bra röstningslokaler.  

 

I ett försök att även nå kommunens nordöstra del föreslås även Björklidens 

trygghetsboende i Eringsboda utgöra ett alternativ till röstningslokal.  

 

I ett försök att utifrån den avslagna statsbidragsansökans intentioner även 

möta utrikesfödda samt att öka kunskapen om den svenska valprocessen hos 

förstagångsväljare med utländsk bakgrund anses även Soft Center utgöra en 

viktig knutpunkt för förtidsröstning. 

Bedömning 

Följande lokaler föreslås utgöra röstningslokaler under 

förtidsröstningsperioden vid val till riksdag samt landstings- och 

kommunfullmäktige 2018: 

 

Stadshuset, foajén 

Kallinge bibliotek 

Bräkne-Hoby bibliotek 

Hallabro bibliotek 

Listerby bibliotek 

Hjorthöjden bibliotek 

Eringsboda, Björklidens trygghetsboende 

Soft Center, Kunskapskällan 
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Hjorthöjdens bibliotek samt Björklidens trygghetsboende föreslås under 

förutsättning att lokalerna godkännes vid valkansliets inspektion under mars 

månad. 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta i enlighet med ovan redovisat förslag avseende 

röstningslokaler för förtidsröstningsperioden ordinarie val 2018 under 

förutsättning att samtliga lokaler godkännes vid valkansliets inspektion. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Tina Lindqvist (S), 

Magnus Stridh (SD), Peter Bowin (V), Daniel Nilsson (KD), Christer 

Stenström (M) och Eva Johansson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar i enlighet med ovan redovisat förslag avseende 

röstningslokaler för förtidsröstningsperioden ordinarie val 2018 under 

förutsättning att samtliga lokaler godkännes vid valkansliets inspektion. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, valsamordnare  
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§ 6 Dnr 2018-000005 111 

Öppettider röstmottagningsställen 2018 års val 

 

Sammanfattning  

En vallokal ska enligt grundkraven i vallagen 4 kap. 21 § vara öppen för 

röstning mellan klockan 08.00 och 20.00 på valdagen. Öppetttiderna kan 

dock begränsas efter motivering samt efter samråd med länsstyrelsen. 

 

Avseende röstningslokaler bestämmer kommunen enligt vallagen 4 kap. 24 § 

själva vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning. I 

varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen 

varje dag under den tid som röstmottagning får ske i röstningslokaler som 

kommunen har anordnat.  

På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för 

röstmottagning under den tid som gäller för röstning i en vallokal. 

 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 

själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina 

valsedlar till ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning har 

enligt vallagen samma status som ”vanlig” röstmottagning vilket bland annat 

innebär att allt material som ska finnas i en vallokal, såsom skärmar och 

valsedlar, även ska tas med av de ambulerande röstmottagarna. 

Öppettider för ambulerande röstmottagning beslutas av valnämnden.   

Bedömning 

Valnämndens presidium föreslår följande öppettider för 

röstmottagningsställen i Ronneby kommun: 

 

Valdagen 9 september 

Samtliga vallokaler samt röstningslokal Stadshuset har öppet mellan klockan 

08.00 till 20.00. 

 

Röstningslokalerna Hallagården, Bräknegården, Leråkra bygdegård samt 

Eringsboda skola har öppet mellan klockan 10.00 till 18.00. 

 

Ambulerande röstmottagning är tillgänglig mellan klockan 08.00 till 20.00. 
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Förtidsröstningsperioden 22 augusti till 8 september 

 

 

Kallinge bibliotek 

      
        Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  Lördag Söndag 

22/8 till 

8/9 

11-13, 

14-19 

 

13-17 

 

10-13 

 

  

        
        Hallabro bibliotek 

      
        Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  Lördag Söndag 

22/8 till 

8/9   

10-13, 

14-19   14-19   

 

  

        
        Bräkne-Hoby bibliotek 

        Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  Lördag Söndag 

22/8 till 

8/9 

10-13, 

14-19 13-17 

10-12, 

13-17 13-17   10-13   

        
        Listerby bibliotek 

      
        Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  Lördag Söndag 

22/8 till 

8/9   14-19 13-17 

 

10-13 10-13   

        
        Hjorthöjden 

bibliotek 

      
        Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  Lördag Söndag 

22/8 till 

8/9   10-13 13-17 
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        Eringsboda, Björklidens 

trygghetsboende 

    
        Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  Lördag Söndag 

22/8 till 

8/9   

 

  10-13   

 

  

        
        Soft Center, Kunskapskällan 

     
        Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  Lördag Söndag 

22/8 till 

8/9 8-11 

 

8-11 

 

8-11 

 

10-13 

        
        Ambulerande 

röstmottagning 

     
        Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  Lördag Söndag 

22/8 till 

8/9 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 10-13   

  

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta i enlighet med ovan redovisat förslag avseende 

öppettider för röstmottagningsställen vid 2018 års val under förutsättning att 

samtliga lokaler godkänts vid valkansliets inspektion. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar i enlighet med ovan redovisat förslag avseende 

öppettider för röstmottagningsställen vid 2018 års val under förutsättning att 

samtliga lokaler godkänts vid valkansliets inspektion. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, valsamordnare  
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§ 7 Dnr 2018-000007 111 

Bemanning valdagen 2018 års val 

 

Sammanfattning  

Valkansliet informerar avseende bemanning valdagen vid 2018 års val.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till protokollet samt att beslutanderätt att förordna, 

ordförande, vice ordförande och röstningsmottagare delegeras till 

valsamordnare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Peter Bowin (V) och 

Catharina Christensson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att 

beslutanderätt att förordna, ordförande, vice ordförande och 

röstningsmottagare delegeras till valsamordnare. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, valsamordnare  
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§ 8 Dnr 2018-000008 111 

Bemanning förtidsröstning 2018 års val 

 

Sammanfattning  

Valkansliet informerar avseende bemanning förtidsröstning vid 2018 års val.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till protokollet samt att beslutanderätt att förordna, 

ordförande, vice ordförande och röstningsmottagare delegeras till 

valsamordnare. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att 

beslutanderätt att förordna, ordförande, vice ordförande och 

röstningsmottagare delegeras till valsamordnare. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, valsamordnare  
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§ 9 Dnr 2018-000002 111 

Ersättningar till röstmottagare 2018 års val 

 

Sammanfattning  

Valkansliet informerar avseende ersättningar till röstmottagare vid 2018 års 

val.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Peter Bowin (V), 

Agnetha Wildros (S) och Catharina Christensson (S). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, valsamordnare 
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§ 10 Dnr 2018-000009 111 

Tilläggsäskande valnämnden med anledning av 
förändrad organisation för förtidsröstningen 2018 års 
val 

 

Sammanfattning  

Valnämnden i Ronneby kommun har vid allmänna val genomfört 

förtidsröstning i dagligvarubutiker samt i Stadshuset. 

 

De skärpta krav vallagen ställer på röstningslokalers utformning och 

bemanning medför att de butikslokaler som tidigare använts för 

förtidsröstningen inte är aktuella som röstningslokaler vid 2018 års val. 

Förtidsröstningen måste därför ordnas på ett nytt sätt i kommunen. 

Valnämnden har i ärende dnr VN 2018/4 tagit ställning till en organisation 

som innebär att förtidsröstning ska genomföras i kommunens fem 

filialbibliotek samt i lokaler på Soft Center, i Eringsboda samt likt tidigare i 

Stadshuset. Samtliga röstningslokaler bemannas med dels kommunanställd 

personal, dels för ändamålet rekryterade röstmottagare. De ändrade 

förutsättningarna för förtidsröstningen innebär i förhållande till beslutad 

budget för 2018 förväntade ökade kostnader för nämnden i form av 

personalkostnader och transportkostnader med  

760 000 kr. 

 

Valnämnden ansvarar för att det finns ambulerande röstmottagare som kan ta 

emot valsedlar av väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning 

eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe. De beräknade 

kostnaden för ambulerande röstmottagare, 196 000 kr, har inte beaktats i 

2018 års budget. 

 

Vidare har personalkostnader för kommunikationsinsatser i samband med 

valet identifierats som inte omfattas av 2018 års budget. Den beräknade 

kostnaden uppgår till 30 000 kr. 

 

Med anledning av förväntat ökade kostnader för valverksamheten äskar 

valnämnden ytterligare anslag i budget för 2018 med 986 000 kr. 
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Bedömning 

Förtidsröstning 

 

Valnämnden ska inför 2018 års val under perioden 22 augusti-8 september 

anordna förtidsröstning i kommunen. 

 

I 4 kap. 22 och 24 §§ vallagen (2005:837) föreskrivs de krav som ställs på 

röstningslokaler, dvs. lokaler som används för förtidsröstning. 

 

I val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det finns lämpliga 

lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om 

lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter 

att rösta. 

 

Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara 

öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock minst en 

röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som röstmottagning får 

ske i röstningslokaler som kommunen har anordnat. 

 

Vid röstmottagning i röstningslokal ska enligt 3 kap. 22 § samma lag minst 

två röstmottagare vara närvarande. 

 

Valnämnden har i sitt underlag till budgetberedningen inför fullmäktiges 

beslut om budget 2018-2019 beträffande de butikslokaler som kommunen 

tidigare använt för förtidsröstning, anmärkt att om de inte blir godkända, kan 

det bli fråga om att bemanna lokaler på dessa orter för förtidsröstning. Med 

anledning av detta kan valnämnden komma att behöva återkomma med 

förändrat äskande.  

 

Valkansliet har vid inspektion av de lokaler som använts vid 2014 års val 

konstaterat att dagligvarubutikerna inte uppfyller vallagens krav på 

utformning och bemanning. Av kostnads- och säkerhetsskäl förordas en 

lösning där kommunala lokaler används. Dessa är centralt placerade i 

kommunens tätorter och därmed lätt tillgängliga för de röstande. Lokalerna 

kan dessutom kopplas upp mot kommunens nätverk och vidare mot 

valdatabasen varvid möjlighet ges att göra utskrifter av röstkort till röstande 
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som inte har sådant med sig till röstningslokalen. Detta är en service som 

efterfrågats vid tidigare val. 

 

Valnämnden har i ärende dnr VN 2018/4 tagit ställning till en förändrad 

organisation av förtidsröstningen i kommunen. Den innebär att utrymmen i 

kommunens fem filialbibliotek – i Kallinge, Bräkne-Hoby, Listerby, 

Hallabro och på Hjorthöjden i Ronneby används som röstningslokaler. 

Vidare kommer förtidsröstning att anordnas i Eringsboda och likt tidigare i 

Stadshuset. Samtliga lokaler är kommunala och disponeras utan kostnad för 

nämnden. 

 

Valnämnden behandlar röstningslokalernas öppettider i ärende dnr 2018/6. 

Öppettiderna följer bibliotekens öppettider eller har motsvarande omfattning 

med tillägg för visst öppethållande på helgerna. Stadshuset kommer att hålla 

öppet varje dag under förtidsröstningsperioden. 

 

Förtidsröstningen i dagligvarubutikerna har på uppdrag av kommunen 

bemannats med butikspersonal. Den förändrade organisationen innebär att 

lokalerna bemannas med kommunens personal. Varje röstningslokal 

bemannas med tre (i något fall fyra) röstmottagare. Eftersom organisationen 

är ny krävas administrativt erfaren personal i samtliga röstningslokaler. 

Minst en av röstmottagarna ska därför utgöras av kommunanställd personal. 

I Stadshuset bemannas röstningslokalen med kommunanställd personal. 

Övrig personal rekryteras externt för ändamålet. Röstmottagarna tjänstgör 

under röstningslokalernas öppettider samt under tid för transport mellan 

Stadshuset och röstningslokalen. Därtill kommer tid för administration i 

samband med öppethållandet och tid för utbildning. 

Röstmottagarna har Stadshuset som utgångspunkt. Transport av personal och 

material inklusive avlämnade röster sker med kommunens bilpoolsbilar.  

 

Personal och transportkostnaderna med anledning av den ändrade 

organisationen för förtidsröstningen har inte beaktats i budgeten för 2018. 

 

Ambulerande röstmottagare  

 

Enligt 7 kap. 3 a § första stycket vallagen får väljare som på grund av 

sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
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röstmottagningsställe om de begär det lämna sina valsedlar till ambulerande 

röstmottagare. 

 

Formerna för röstmottagningen motsvarar i tillämpliga delar vad som gäller 

för röstningslokaler, jfr andra stycket bestämmelsen. Det innebär att 

kommunen är skyldig att under hela förtidsröstningsperioden i den 

utsträckning som behövs, samt hela valdagen, tillhandahålla två 

röstmottagare som kan komma till berörda väljare, i hemmet eller på för den 

röstande annan lämplig plats i kommunen, och genomföra röstningen där. De 

ambulerande röstmottagarna ska således stå ”standby” för röstmottagning på 

annan plats än på röstmottagningsställen. Valnämnden bedömer att det team 

som ska utföra arbetsuppgiften behöver bemannas med tre personer under 

kontorstid samt hela valdagen. Teamet får även i uppdrag att genomföra 

röstmottagning på kommunens äldreboenden. 

 

Kostnaden för ambulerande röstmottagare har inte beaktats i budgeten för 

2018. 

 

Kommunikationsinsatser 

 

Inför och under valet genomför valnämnden kommunikationsinsatser om 

valprocessen och röstmottagningsställen i kommunen i form av annonsering, 

information på kommunens webbplats och i sociala medier, presskontakter 

mm. Personalkostnader för dessa insatser har inte beaktats i budgeten för 

2018. 

 

Uppskattad lönekostnad 

 

Lönekostnaden uppskattas för förtidsröstningen, ambulerande röstmottagare 

och kommunikationsinsatser uppgå till för kommunanställd resurs 

motsvarande en månadslön om 30 000 kr och för externt rekryterad personal 

25 000 kr per månad. För kommunanställd tillkommer uppskattade kostnader 

för övertid.   

Förslag till beslut 

 Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att valnämnden utöver 

nämndens budget för 2018 tillförs medel för genomförande av 2018 års val 

med 986 000 kr för att finansiera kostnader för förtidsröstning, ambulerande 

röstmottagare och kommunikationsinsatser.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Peter Bowin (V), 

Christer Stenström (M), Stefan Österhof (S) och Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Stefan Österhof (S) yrkar på det i beslutsmeningen tillförs att 

tilläggsäskandet även ska avse säkerhetsåtgärder. 

Propositionsordning 

Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner 

att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att valnämnden utöver 

nämndens budget för 2018 tillförs medel för genomförande av 2018 års val 

med 986 000 kr för att finansiera kostnader för förtidsröstning, ambulerande 

röstmottagare, kommunikationsinsatser och säkerhetsåtgärder. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, valsamordnare 

Kommunfullmäktige 
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§ 11 Dnr 2018-000010 111 

Riktlinjer för förordnande av röstmottagare 

 

Sammanfattning  

Enligt vallagen 3 kap. 5 § förordnas röstmottagare av valnämnden. Som 

röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som 

behövs för uppdraget. Utöver vad lagen föreskriver har valnämnden själva 

rätt att bestämma lämplighetskriterier för röstmottagarna.  

Bedömning 

Vid sammansättning av röstmottagare till kommunens olika valdistrikt och 

röstmottagningsställen bör en åldersspridning eftersträvas. Balansen mellan 

tidigare erfarenhet och nya röstmottagare bör vara god och viljan till att 

rotera bland arbetsuppgifterna ökar möjlighet till kunskapsväxling.  

För att nå en kontinuitet vid rekrytering är det önskvärt att röstmottagarna 

även kan se sig tjänstgöra vid framtida val. 

  

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en person ska kunna förordas 

som röstmottagare: 

 

1. Genomförd lagstadgad utbildning 

2. En bra servicekänsla 

3. En hög administrativ förmåga (noggrann, effektiv och 

strukturerad) 

4. Stresstålighet 

5. Nära släktskapsförhållande mellan röstmottagarna i ett 

valdistrikt/röstningsställe bör undvikas 

6. Röstmottagaren bör inte vara anmäld som kandidat för något av 

de partier vars valsedlar finns tillgängliga i vallokaler och 

röstningslokaler  

 

Regeringen beslutade den 27 oktober 2011 att tillkalla en parlamentariskt 

sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av delar av 

valsystemet. 
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Kommittén har inte funnit skäl att närmare överväga några formella regler av 

jävskaraktär när det avser röstmottagarna. Men en gräns som kommittén 

dock anser är befogad är att en person som kandiderar på lista inte ska kunna 

fungera som röstmottagare. 

 

Valkansliets bedömning är att om valet ska genomföras så rättssäkert och 

effektivt som möjligt måste väljarna ha förtroende för valförfarandet och 

erhålla upplevelsen av ett bra bemötande samt en korrekt valsituation. Om 

det i vallokalen finns röstmottagare som även är förtroendevald eller 

kandiderar till exempelvis kommunfullmäktige i aktuell kommun finns 

risken att väljaren finner situationen olämplig och eventuellt även 

rättsosäkert. 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås anta ovan redovisade riktlinjer vid förordnande av 

röstmottagare i Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Tina Lindqvist (S), Peter 

Bowin (V), Agnetha Wildros (S), Catharina Christensson (S), Nicolas 

Westrup (SD), Stefan Österhof (S) och Daniel Nilsson (KD). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar avslag på punkt sex i föreslagna kriterier vad avser 

riktlinjer vid förordnande av röstmottagare i Ronneby kommun. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget i sin helhet och avslag 

på Peter Bowins (V) yrkande. 

 

Agnetha Wildros (S) yrkar på att punkt fem i föreslagna kriterier vad avser 

riktlinjer vid förordnande av röstmottagare i Ronneby kommun stryks. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på punkt ett i 

föreslagna kriterier vad avser riktlinjer vid förordnande av röstmottagare i 

Ronneby kommun och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på punkt två i 

föreslagna kriterier vad avser riktlinjer vid förordnande av röstmottagare i 

Ronneby kommun och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 3 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på punkt tre i 

föreslagna kriterier vad avser riktlinjer vid förordnande av röstmottagare i 

Ronneby kommun och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på punkt fyra i 

föreslagna kriterier vad avser riktlinjer vid förordnande av röstmottagare i 

Ronneby kommun och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 5 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på punkt 5 i föreslagna 

kriterier vad avser riktlinjer vid förordnande av röstmottagare i Ronneby 

kommun och finner att valnämnden avslår densamma i enlighet med 

Agnetha Wildros (S) yrkande. 

Propositionsordning 6 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på punkt sex i 

föreslagna kriterier vad avser riktlinjer vid förordnande av röstmottagare i 

Ronneby kommun bifall mot avslag, och finner att valnämnden bifaller 

detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla punkt sex i enlighet med Nicolas Westrups (SD) 

yrkande röstar ja. 

De som önskar avslå punkt sex i enlighet med Peter Bowins (V) yrkande 

röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fem (5) ja-röster 

och åtta (8) nej-röster, varefter ordförande finner att valnämnden beslutar att 

punkt sex i föreslagna kriterier vad avser riktlinjer vid förordnande av 

röstmottagare i Ronneby kommun avslås. 
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Namn JA NEJ AVSTÅR 

Helene Fogelberg (M) X   

Christer Stenström (M) X   

Susanne Petersson (C)  X  

Daniel Nilsson (KD) X   

Eva Johansson (C)  X  

Tina Lindqvist (S)  X  

Catharina Christensson (S)  X  

Stefan Österhof (S)  X  

Agnetha Wildros (S)  X  

Lindis Ohlson (S)   X  

Peter Bowin (V)   X  

Magnus Stridh (SD) X   

Nicolas Westrup (SD) X   

Resultat  5 8  
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Beslut 

Valnämnden beslutar att följande kriterier ska vara uppfyllda för att en 

person ska kunna förordas som röstmottagare: 

1. Genomförd lagstadgad utbildning 

2. En bra servicekänsla 

3. En hög administrativ förmåga (noggrann, effektiv och strukturerad) 

4. Stresstålighet 

I övrigt bifall till ovan redovisade riktlinjer vid förordnande av röstmottagare 

i Ronneby kommun. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Nicolas 

Westrups (SD) yrkande. Reservationen redovisas skriftligt, till detta 

protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, valsamordnare 
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§ 12 Dnr 2017-000017 110 

Riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Valnämnden beslutade 2017-12-07 § 25 att återremittera ärendet om 

riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun för vidare beredning.  

 

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att bestämma vilka 

lokaler som ska få vara röstmottagningsställe. Valnämnden ansvarar även för 

den möblering, skyltning samt övrig organisation och material som finns i 

och utanför vallokalen utifrån olika lagar och förordningar. 

För att röstmottagaren och den lokal där valet genomförs skall kunna visa 

valprocessen samt de röstberättigade besökarna kunskap, respekt och en 

serviceinriktad attityd behöver riktlinjer för de lokaler som används vid val i 

Ronneby kommun tas fram. 

Bedömning 

I reviderat förslag på riktlinjer har under rubriken ”Uppförandekod” punkten 

om vårdad klädsel tagits bort. 

 

Under rubriken ”Följande är inte tillåtet i och utanför lokalen” har ett 

förtydligande gjorts avseende vad som utgör begreppet ”utanför lokalen”. 

 

Enligt vallagen 8 kap. 3 § får det inte på ett röstmottagningsställe eller i ett 

utrymme intill detta förekomma propaganda eller annat som syftar till att 

påverka eller hindra väljarna i deras val. 

 

I regeringens proposition 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och 

tillgänglighet i valförfarandet tydliggörs att det inte är begränsat endast till 

utrymmen som ligger i omedelbar anslutning till röstningslokalen. Hur stort 

utrymme som omfattas av förbudet torde knappast vara möjligt eller ens 

lämpligt att precisera i föreskrifter. Bestämmelsen får tolkas med 

utgångspunkt i dess syfte, nämligen att väljaren ska kunna genomföra sin 

valhandling i en skyddad och neutral miljö och därför inte får nås av t.ex. 

politisk propaganda i omedelbar närhet av röstningslokalen. Det är 

kommunerna genom deras valnämnder vid valet av röstmottagningsställen 

och de av kommunerna utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för 

att förbudet mot politisk propaganda på röstmottagningsställen och 

utrymmen intill dessa upprätthålls.  
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Propositionen tydliggör även att det är av vikt att partiorganisationerna 

beaktar kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna planerar sina valaktiviteter. 

.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att anta presenterat förslag på riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby 

kommun.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Peter Bowin (V), 

Catharina Christensson (S), Nicolas Westrup (SD), Agnetha Wildros (S), 

Daniel Nilsson (KD) och Lindis Ohlson (S). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar på att den del av dokumentet som lyder under 

rubriken ”följande är inte tillåtet i eller utanför lokalen” återremitteras.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till förslaget i sin helhet. 

Propositionsordning 1 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras i dag eller återremitteras och finner att valnämnden beslutar att 

ärendet ska återremitteras. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, valsamordnare 
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§ 13 Dnr 2018-000012 000 

Kurser/konferenser  

 

Sammanfattning  

Föreligger följande information om kurser och konferenser vid 

sammanträdet: 

- Inbjudan till informationsträff med anledning av de allmänna valen 

2018, Länsstyrelsen i Blekinge Län.   

Beslut 

Valnämnden beslutar att valnämndens presidium och valkansli går på 

informationsträffen. 

________________ 

 


