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Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-04 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset Ronneby kl 13.00-15.15 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Tina Lindqvist 

Justeringens plats och tid Stadshuset 2017-05-10 08.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-11 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 Helene Fogelberg  

 Justerare 

  

 Tina Lindqvist   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-05-04 

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-10 

  

Datum då anslaget tas ner 2017-06-01 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Anna-Karin Sonesson  
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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 
Christer Stenström (M) §§ 1-9 
Gerdt-Eric Gerdtsson (L) 
Catharina Christensson (S) 
Stefan Österhof (S) 
Agnetha Wildros (S) 
Kenneth Hasselberg (S) 
Peter Bowin (V) 
Christer Leksell (SD) 
Nicolas Westrup (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C) 
Lindis Olsson (S) §§ 10-11 
  

Övriga närvarande  

Ersättare  
Daniel Nilsson (KD) §§ 1-9, § 10 delvis 
Lindis Olsson (S) §§ 1-9 
Martin Moberg (S) §§ 1-9, § 10 delvis 
Margareta Yngveson (S) 
Sven-Åke Carlén (MP) 
 

Tjänstemän Anna-Clara Eriksson, Hanna Grahn, Anna-Karin Sonesson 

Övriga  
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§ 1 Dnr 2017-000001 110 

Val av justerare 

 

 

Yrkanden 

Agnetha Wildros (S) yrkar att Tina Lindqvist (S) väljs till justerare. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Tina Lindqvist väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

Plats och tid för justering: Stadshuset 2017-05-10 kl 08.00. 

________________ 

Exp: 
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§ 2 Dnr 2017-000004 110 

Information valprocessen 

 

Sammanfattning  

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson informerar om Valmyndighetens, 

Länsstyrelsens och valnämndens roller och ansvarsområden samt presenterar 

de olika delarna i processen att administrera ett val. 

Hon presenterar några av förändringarna i vallagen såsom förändringar i 

begrepp: 

Samlingsnamn röstmottagningslokaler. Dessa kan vara vallokaler eller 

röstningslokaler. 

Begreppet förtidsröstning finns inte mer.  

Valförrättare ska benämnas röstmottagare. 

 Ambulerande röstmottagare ersätter kommunala bud. 

Några andra punkter är: 

Det ska finnas minst tre röstmottagare i en vallokal och minst 2 i 

röstningslokaler. 

Det är ökade krav gällande säker förvaring av valmaterial. 

Onsdagsräkningen får även fortsätta på torsdagen om det behövs. 

Det är obligatoriskt att röstmottagarna är utbildade.   

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Christer 

Leksell (SD), Peter Bowin (V), Christer Stenström (M), Nicolas Westrup 

(SD) samt Margareta Yngveson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 3 Dnr 2017-000012 111 

Valdistrikt 2018 

 

Sammanfattning  

Utredare Hanna Grahn redovisar hur valdistrikten såg ut 2014 samt statistik 

över antalet röstberättigade per distrikt 2014 och ny statistik från 2017-03-01 

över röstberättigade i kommunalvalet. 

Valnämnden har i uppgift att ta fram förslag till valdistrikt som 

kommunfullmäktige sedan i sin tur beslutar att föreslå länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen ska fatta detta beslut senast 1 december 2017.    

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Christer 

Leksell (SD), Christer Stenström (M), Stefan Österhof (S), Peter Bowin (V), 

Agnetha Wildros (S) samt ersättare Margareta Yngveson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 4 Dnr 2017-000006 111 

Röstmottagningsställen 

 

Sammanfattning  

Utredare Hanna Grahn  redovisar hur det såg ut 2014 avseende 

röstningslokaler för förtidsröstning och vallokaler. I tre distrikt 

kompletterades vallokalen med en röstningslokal på valdagen. 

Till kallelsen fanns protokollsutdrag från valnämndens beslut avseende 

lokaler vid val till kommun, landsting och riksdag 2014. 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson redovisar att vallokaler och 

röstmottagningslokaler kommer att besökas och studeras avseende 

lämplighet, tillgänglighet, säkerhet mm. 

Kraven som ställs är bl a att lokalerna ska vara lämpliga, vara tydligt 

avgränsade och att de bör vara värdeneutrala.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Agnetha 

Wildros (S), Stefan Östhof (S), Peter Bowin (V), Susanne Petersson (C), 

Tina Lindqvist (S), Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättare Eva 

Johansson (C) samt ersättare Margareta Yngveson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 5 Dnr 2017-000008 111 

Öppettider röstmottagningsställen 

 

Sammanfattning  

Nämnden har i samband med kallelsen fått en redovisning av 

röstningslokalerna och öppettiderna för förtidsröstning.  

Grundkravet för vallokaler är  kl 08.00- 20.00. Det går dock att begränsa 

öppetttiderna till kl 09.00-13.00 och 17.00-20.00 om man kan motivera det 

och efter samråd med länsstyrelsen. 

Öppettiderna för röstningslokaler bestämmer kommunen själv över. Det krav 

som finns är att det ska finnas en lokal öppen i kommunen under 

förtidsröstningsperioden t o m valdagen. Det är 18 dagar: 22 aug till 9 

september.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M) och ledamoten Nicolas 

Westrup (SD) 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 6 Dnr 2017-000005 110 

Bemanning röstmottagningsställen 

 

Sammanfattning  

Nämnden har i samband med kallelsen fått protokollsutdrag med nämndens 

beslut om bemanning 2014. 

Utredare Hanna Grahn redovisar de bemanningskrav som finns i vallagen. 

Varje distrikt ska ha minst 4 röstmottagare. 

I vallokal ska det finnas minst tre närvarande röstmottagare. 

I röstningslokal ska det finnas minst två närvarande röstmottagare. 

Samtliga röstmottagare ska vara utbildade.  

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Agnetha 

Wildros (S), Stefan Östhof (S), Christer Stenström (M), Peter Bowin (V), 

Catharina Christensson (S), tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C) samt 

ersättare Margareta Yngveson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 7 Dnr 2017-000009 111 

Ersättning till röstmottagare 

 

Sammanfattning  

Nämnden har i samband med kallelsen fått protokollsutdrag med nämndens 

samt kommunfullmäktiges beslut om ersättning till röstmottagare och 

ordförande i valdistrikten. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Tina 

Lindqvist (S) samt Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 8 Dnr 2017-000007 110 

Sammanträdesplan 2017 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Valnämnden behöver genomföra möten för att planera och fatta beslut inför valet 

2018. 

Följande sammanträdesdagar föreslås: 

2017-06-08 kl 13 Kallingesalen 

2017-11-09 kl 13 Kallingesalen    

 

Förslag till beslut 

Valnämnden förslås besluta att fastställa förslaget till sammanträdesplan för 2017.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och Agnetha Wildros (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden fastställer följande sammanträdesplan för 2017: 

2017-06-08 kl 13 Kallingesalen 

2017-11-09 kl 13 Kallingesalen 

________________ 

Exp: 
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§ 9 Dnr 2017-000002 110 

Valadministrativt system 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

För att förenkla administration och logistik i samband med offentliga val har 

möjligheterna undersökts avseende möjliga programstöd för detta. Det 

handlar t ex om att bygga upp register över resurser som lokaler, utrustning, 

hantering av röstmottagare och kurser. Fördelarna är att ha information 

samlat på ett ställe, det blir en effektivare administration och det ger bättre 

tydlighet, säkerhet och kvalitetssäkring av såväl valet 2018 som kommande 

val därefter. 

Ett sådant valadministrativt system bör upphandlas snarast möjligt så att vi 

kan börja hantera indata redan under hösten. Valnämnden har inga medel för 

ett sådant inköp 2017. Därför behöver det göras en framställan till 

kommunfullmäktige om tilläggsäskande. Normalt är att teckna avtal på fyra 

år. Erhålla prisuppgifter visar att kostnaden totalt under fyra år är 136 000 kr. 

Kostnaden fördelas olika över åren beroende på om det är ett valår eller ej. 

Skulle avtal tecknas med start från 1 juni 2017 skulle det innebära en 

kostnad på 36 000 kr 2017. Denna del behöver tilläggsäskas. Fortsatta 

kostnaden hanteras inom det budgetförslag som kommer att tas fram för 

2018-2019 och som ska överlämnas till budgetberedningen i juni 2017. 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden förslås besluta att tilläggsäska 36 000 kr hos kommunfullmäktige för 

inköp av ett valadministrativt system.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Agnetha Wildros (S) samt ersättarna Margareta Yngveson (S) 

och Daniel Nilsson (KD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar att tilläggsäska 36 000 kr för 2017 hos kommunfullmäktige 

för inköp av ett valadministrativt system. 

Resterande kostnad hanteras inom det budgetförslag som kommer att tas fram 

för 2018-2019 och som ska överlämnas till budgetberedningen.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 10 Dnr 2017-000010 110 

Budget 2018-2019 

 

Sammanfattning  

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson informerar om att 

valnämnden senast 30 juni måste ha överlämnat förslag till budget till 

budgetberedningen. Budgetförslaget ska omfatta 2018-2019. Hon redogör 

för faktorer som påverkar budgeten såsom: 

• Antal valdistrikt 

• Antal röstmottagningsställen (förtidsröstn o valdag) 

• Kostnader hyra röstmottagningsställen 

• Avtal förtidsröstning, typ butiker 

• Antal röstmottagare på röstmottagningsställena  

• Ersättning till röstmottagarna 

• Kostnaden för kommunanställda 

• Antal valnämndsmöten 

• Kostnad transport förtidsröster 

• Valadministrativt system 

• Tillfällig anställning projektledning/projektstöd delar av både 2018 

och 2019 

Budget och utfall för valet till kommun, landsting och riksdag 2014 

redovisas. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Agnetha Wildros (S), Christer Leksell (SD), Stefan Östhof 

(S) samt ersättare Margareta Yngveson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet och att Anna-Karin Sonesson får i uppdrag att ta fram förslag till 

budget inför sammanträdet i juni. 
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Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet och att ge 

Anna-Karin Sonesson i uppdrag att ta fram förslag till budget inför 

valnämndens sammanträde i juni. 

________________ 

Exp: 
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§ 11 Dnr 2017-000011 110 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

 Inga övriga frågor lyftes på dagens sammanträde.   

________________ 

Exp: 

 

 


