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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Helene Fogelberg (M)                                            §§ 17-22 
Susanne Petersson (C)                                          §§ 17-22 
Catharina Christensson (S)                                    §§ 17-22 
Joakim Jonasson (L)                                              §§ 17-22 
Martin Moberg (S)                                                  §§ 17-22 
Peter Bowin (V)                                                      §§ 17-22 
Nicolas Westrup (SD)                                            §§ 17-22 
Mattias Ronnestad (SD)                                        §§ 17-22  
  
 
 
 
 
 

  

Tjänstgörande ersättare Tony Mattisson (M) tjänstgör för Christer Stenström (M)  §§ 17-22 
Eva Johansson (C) tjänstgör för Jan Demerud (M)           §§ 17-22 
Nils Nilsson (S) tjänstgör för Kenneth Hasselberg (S)       §§ 17-22 
Teo Zickbauer (S) tjänstgör för Agnetha Wildros (S)         §§ 17-22 
Ulla Bölja (SD) tjänstgör för Anders Oddsheden (SD)       §§ 17-22  

Övriga närvarande  

Ersättare Lindis Olsson (S) 
Sven-Åke Carlén (MP) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstemän Hanna Grahn, valsamordnare 
Herman Persson, valsamordnare/nämndsekreterare 
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§ 17 Dnr 2019-000005 739 

Val av justerare 
 

Beslut 
Catharina Christensson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. Justering sker den 3 oktober. 
________________ 
Exp: 
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§ 18 Dnr 2019-000023 110 

Sammanfattning valet 2019 
 
Sammanfattning  
Valkansliet informerar valnämnden om genomfört val till Europaparlamentet 
avseende förtidsröstning, valdag, bemanning samt valdeltagande.    

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 
att lägga informationen till handlingarna.   

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Helene Fogelberg (M) och Peter Bowin (V). 

Beslut 
Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Bilaga 1: Statistik valet 2019 
Exp: 
Valkansliet 
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§ 19 Dnr 2019-000022 110 

Sammanfattning enkätundersökning valet 2019 
 

Sammanfattning  
 En utvärdering av röstmottagarnas upplevelse av arbetet vid valet till 
Europaparlamentet 2019 har genomförts i form av en enkätundersökning. 
Enkätundersökningens syfte är att utveckla och förbättra valarbetet i 
Ronneby kommun.  
Två olika enkäter har tagits fram och skickats ut till röstmottagarna beroende 
av om de tjänstgjort i förtidsröstningen eller på valdagen.  
Inkomna svar har hanterats konfidentiellt. 
Sammanlagt har 165 enkäter skickats ut och det totala antalet röstmottagare 
som valde att deltaga i undersökningen uppgår till 130 personer. 
Bilagorna gås igenom och mindre språklig justering görs. 
  

Bedömning 
 Valkansliet har tagit del av de inlämnade reflektionerna och känner 
tacksamhet över att så många varit intresserade av att bidra till utvecklingen 
av det framtida valarbetet i kommunen. Några infallsvinklar var helt nya 
medan andra reflektioner harmonierade väl med den upplevelse valkansliet 
själva erhållit. 
 
Förhoppningen är att enkäternas resultat efter ytterligare analys och 
bearbetning kommer att beaktas vid vidareutveckling av kommunens arbete 
med framtida val.  

Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 
 
att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Helene Fogelberg (M), Peter Bowin (V), 
Catharina Christensson (S), Teo Zickbauer (S), Nicolas Westrup (V), Ulla 
Bölja (SD) och Tom Persson (SD). 
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Beslut 
Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Valkansliet 
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§ 20 Dnr 2019-000024 110 

Ekonomisk uppföljning valåret 2019 
 

Sammanfattning  
 Ekonomisk uppföljning för valnämnden per 2018-08-31 indikerar på ett 
positivt årsresultat. Innan räkenskapsåret är slut kommer ytterligare 
kostnader avseende exempelvis valadministrativt system att tillkomma 
varvid den positiva budgetavvikelsen ges med reservation.  

Bedömning 
 Av valnämndens budget på 1 907 000 kr för valåret 2019 har 1 472 710 kr 
förbrukats per 2018-08-31. Prognos per helår beräknas till 1 518 000 kr 
under förutsättning att inga oplanerade utgifter tillkommer.   

Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 
 
att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Helene Fogelberg (M), Peter Bowin (V), 
Nicolas Westrup (SD), Susanne Petersson (C), Catharina Christensson (S) 
och Sven-Åke Carlén (MP). 

Yrkanden 
Teo Zickbauer (S) yrkar att valnämnden beslutar att bevilja valkansliet 
användning av budgetmedel för att köpa in erforderligt antal valsedelräknare. 
Peter Bowin (V) yrkar att valnämnden beslutar att bevilja valkansliet 
användning av budgetmedel för att köpa in erforderligt antal valsedelräknare 
och valsedelställ, samt att man delegerar till ordföranden att i samråd med 
valkansliet ansvara för inköpen. 
Peter Bowin (V) yrkar att valnämnden efter inköp av valsedelräknare och 
valsedelställ beslutar om inköpsstopp. 

 
Propositionsordning 
Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på Teo Zickbauers (S) 
yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på Peter Bowins (V) 
första yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på Peter Bowins (V) 
andra yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Valnämnden beslutar  

• att bevilja valkansliet användning av budgetmedel för att köpa in 
erforderligt antal valsedelräknare och valsedelställ. 

• att delegera till ordföranden att i samråd med valkansliet ansvara för 
inköpen. 

• att efter inköp av valsedelräknare och valsedelställ införa 
inköpsstopp. 

 
________________ 
Exp: 
Valkansliet 
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§ 21 Dnr 2019-000019 110 

Delegationsärenden 2019 
 

Sammanfattning  
Beslutanderätt att förordna ordförande, vice ordförande samt röstmottagare 
innehas enligt delegationsordning av valsamordnarna.    

Bedömning 
 Valsamordnare Hanna Grahn har för valnämnden förordnat röstmottagare 
enligt delegationsbeslut.     

Förslag till beslut 
 Valnämnden föreslås besluta att notera återrapporterade delegationsbeslut 
till protokollet.  

Beslut 
Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 
________________ 
Exp: 
Valkansliet 
 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(11) 

2019-09-26  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 22 Dnr 2019-000008 110 

Övriga frågor 
 

Sammanfattning  
Peter Bowin (V) ställer en fråga om när samtliga förtroendevalda kommer få 
handlingar i digital form?  
Samtliga nämnder har ställt sig positiva till digitala utskick och man 
beräknar att handlingar kommer att börja skickas digitalt innan utgången av 
2019.    

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör Peter Bowin (V) och Joakim Jonasson (L) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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Kom m u n led n i n gsförvaltn in gen
Hanna Grahn, 0457-61 80 49
hanna. g rah n @ronneby. se

Datum

2019-09-04

Statistik valet 2019

Valdeltagande
Valdeltagandet i kommunvalet låg på 51,64% (11052 av 21404
röstberättigade) vilket var en ökning med 5,84 procentenheter sedan valet
2014. Valdeltagandet varierade mellan kommunens valdistrikt , frän 33 ,02 oÄ

som lägst upp till 63,46 0/o som högst.

Av I 1052 röstande valde 3999 (36,2 Yo) att ftirtidsrösta. Av dessa 3999

ftirtidsröstande gick 2947 (73,7 %)till Stadshuset ftir att läggasin röst.

Förtidsröstning

Röster
Andel i

% Röst/timme

Antal
timmar
öoDet

Stadshuset 2947 73,7 0/o 20 t47
Briikne-Hoby bibliotek 344 8,6 yo 5,5 63

Kallinge bibliotek 243 6,1oÄ 6.9 35

Listerby bibliotek 2t3 5.3 % 5,3 40
Hallabro bibliotek 108 2,7 0 3,5 31

Hi orthöidens bibliotek 38 r,0 0 1,3 30
Soft Center 77 r,9 yo 5,1 l5
Björklidens
trygghetsboende 29 0,7 0 3,2 9

Totalt 3999 100,0 Yo 10,8 370

Röstningslokaler som höll öppet på valdagen tog emot ftiljande antal röster:

Bräknegården 64
Eringsboda skola 161

Stadshuset 136

Ambulerande röstmottagn ing

Det ambulerande teamet mottog 54 röster under hela
ftirtidsrö stningsperioden.

lncidenter
En inrapporterad incident ledde till polisanmälan.

372 80 Ronneby

(ffi
0457-61 87 34Ronneby kommun

Postadress

Hemsida
www.ronneby.se

Besöksadress

Stadshuset
Karlshamnsvägen 4

Telefon

0457-6'1 80 00 vx

E-post

stadshuset@ronneby.se

Fax Organisationsnr
212000-0837
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