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Paragrafer §§ 12-17 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-08 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-15 

  

Datum då anslaget tas ner 2017-07-07 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 
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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) 
Gert-Eric Gerdtsson (L) 
Catharina Christensson (S) §§ 14-17 
Stefan Österhof (S) 
Agnetha Wildros (S) 
Kenneth Hasselberg (S) 
Peter Bowin (V) 
Nicolas Westrup (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C) 
Magnus Stridh (SD) 
Lindis Ohlsson (S) §§ 12-13 
  

Övriga närvarande  

Ersättare Lindis Ohlsson (S) §§ 14-17 
Martin Moberg (S) 
Margareta Yngveson (S) 
Sven-Åke Carlén (MP) 
Daniel Nilsson (KD) 
 

Tjänstemän Anna-Clara Eriksson 
Hanna Grahn 
Anna-Karin Sonesson 

Övriga  

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(13) 
2017-06-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 12 Dnr 2017-000001 110 4 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 13 Dnr 2017-000006 111 5 
Information röstmottagningsställen ...................................................................... 5 

§ 14 Dnr 2017-000012 111 7 
Valdistrikt 2018 ................................................................................................... 7 

§ 15 Dnr 2017-000013 110 9 
Delegering av beslutanderätt i brådskande ärenden ........................................... 9 

§ 16 Dnr 2017-000010 110 11 
Budget 2018-2019 ............................................................................................ 11 

§ 17 Dnr 2017-000011 110 13 
Övrigt ................................................................................................................ 13 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(13) 
2017-06-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 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 valnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Tina Lindqvist väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

Plats och tid för justering: Stadshuset 2017-06-15 kl 08.00. 

________________ 

Exp: 
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§ 13 Dnr 2017-000006 111 

Information röstmottagningsställen 

 

Sammanfattning  

Anna-Clara Eriksson informerar om valkansliets beredning av förslag till 

beslut om vallokaler och röstningslokaler inför valet 2018. 

 

Kansliet har under maj besökt samtliga lokaler som utgjort 

röstmottagningsställen vid ordinarie val hösten 2014 för en bedömning av 

lokalernas lämplighet som röstmottagningsställen valet 2018. Lämpligheten 

har bedömts utifrån vallagens kriterier med fokus på säkerhet, arbetsmiljö 

och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid besöken har 

konstaterats att några av lokalerna som tidigare använts sannolikt inte kan 

disponeras valet 2018. I dessa fall har kansliet besökt alternativa lokaler som 

utöver ovan nämnda kriterier, är lokaliserade på ett sätt som ger väljarna 

goda möjligheter att rösta. 

 

En förteckning över besökta lokaler inför beslut om röstmottagningsställen 

vid ordinarie val 2018 har bifogats tjänsteskrivelsen. 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Christer Stenström (M), Peter Bowin (V), Agneta Wildros 

(S), Tina Lindqvist (S), Susanne Petersson (C), Gert-Eric Gerdtsson (L), 

tjänstgörande ersättarna Eva Johansson (C)och Lindis Olsson (S) samt 

ersättare Margareta Yngveson (S). 

 

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 valnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 14 Dnr 2017-000012 111 

Valdistrikt 2018 

 

Utredare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

På förslag av kommunfullmäktige beslutar länsstyrelsen om kommunens 

indelning i valdistrikt senast den 1 december året innan valåret för att gälla 

vid nästa val.  

Ett valdistrikt skall enlig vallagen omfatta mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre 

än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.  

Ronneby kommun var vid val till riksdagen, landsting och 

kommunfullmäktige 2014 indelad i 19 stycken valdistrikt. 

Bedömning 

Ett valdistrikt är ett geografisk område och brukar bestå av mellan 1 000 och 

2 000 röstberättigade. Det finns ingen absolut övre eller undre gräns för 

storleken på ett valdistrikt, det minsta har bara ett par hundra röstberättigade 

och de största över 2 000. 

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av 

kommunfullmäktige. Sådana beslut måste ha fattats senast den 1 december 

året innan valåret för att gälla vid nästa val. 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att de 19 valdistrikt som användes i Ronneby kommun vid val till riksdagen, 

landsting och kommunfullmäktige 2014 ska kvarstå och inte göras om inför 

valet 2018. 

 

Deltar i debatten 

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

Österhof (S) samt Peter Bowin (M). 

 

Yrkanden 

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

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att de 19 valdistrikt som användes i Ronneby kommun vid val till riksdagen, 

landsting och kommunfullmäktige 2014 ska kvarstå och inte göras om inför 

valet 2018. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 15 Dnr 2017-000013 110 

Delegering av beslutanderätt i brådskande ärenden 

 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Valnämnden får enligt 16 § valnämndens reglemente uppdra åt ett utskott, en 

ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i 

vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 34 § kommunallagen får inte delegeras.     

Bedömning 

För att nämndens löpande verksamhet ska fungera förutsätts att beslut i 

förekommande fall kan fattas mellan de tillfällen nämnden sammanträder. 

Valnämndens ordförande bör därför ges beslutanderätt i ärenden som är så 

brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.    

    

Förslag till beslut 

Valnämnden uppdrar åt valnämndens ordförande att besluta å nämndens 

vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan fattas.      

 

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Stefan Österhof ()S, Christer Stenström (M) samt ersättare 

Margareta Yngveson (S). 

 

Yrkanden 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.(M) 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden uppdrar åt valnämndens ordförande att besluta å nämndens 

vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan 

avvaktas. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristen 
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§ 16 Dnr 2017-000010 110 

Budget 2018-2019 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Valnämnden har att fatta beslut om förslag till budget som ska överlämnas 

till budgetberedningen senast 2017-06-30. Ett budgetförslag är framtaget 

som bygger på vissa antaganden eftersom valnämnden ej ännu fattat beslut i 

delar som påverkar budgeten. Även kostnaderna för ordinarie personal finns 

uppskattad som en separat post i materialet. Intäkter i form av bidrag har 

lagts in på samma nivå som resultatet 2014. Detta är dock en av flera 

osäkerhetsfaktorer. Totalt exkl kostnader för ordinarie personal hamnar 

förslag till budget på 1120 tkr 2018 och 846 tkr 2019. 

    

Förslag till beslut 

Valnämnden förslås godkänna förslag till budget och överlämna det till 

budgetberedningen. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (S), ledamot Agneta Wildros 

(S), ersättarna Margareta Yngveson (S) samt Daniel Nilsson (KD). 

 

Yrkanden 

Ledamot Agneta Wildros (S) yrkar att budgeten för ersättning till 

röstmottagare 2019 bör bygga på 6 röstmottagare per vallokal samt för 13 

timmar. 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att kostnad för städning ska läggas 

till under inköp av tjänster. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att valnämnden bifaller desamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna förslaget till budget med föreslagna 

ändringar samt överlämna det till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson 

Budgetberedningen (via Johan Sjögren) 
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§ 17 Dnr 2017-000011 110 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

 Ordförnade Helene Fogelberg (M) konstaterar att inga övriga frågor lyfts 

samt önskar alla en trevlig sommar.  

________________ 

Exp: 

 


