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§ 14 Dnr 2018-000011 009 

Val av justerare  

 

Sammanfattning  

Ordförande Helene Fogelberg (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- ”Övriga frågor” lyfts in som ärende 12 på dagordningen. 

Peter Bowin (V) föreslås att justera dagens protokoll.    

Beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna dagordningen samt utse Peter Bowin (V) 

att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering äger rum torsdagen 26/4 kl. 17:00. 

________________ 
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§ 15 Dnr 2018-000015 000 

Information om rekrytering av röstmottagare  

 

Sammanfattning  

 Valkansliet informerar om aktuellt läge avseende rekrytering av 

röstmottagare till valet 2018.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(24) 
2018-04-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2018-000016 000 

Information om behandlingen av valnämndens 
tilläggsäskande 

 

Sammanfattning  

Valnämnden har i beslut den 14 mars 2018, § 10 dnr VN 2018/9, överlämnat 

ett förslag till fullmäktige om tilläggsäskande med anledning av förändrad 

organisation för förtidsröstningen valen 2018.  

 

Anna-Clara Eriksson redogör för beredningsläget beträffande 

tilläggsäskandet. 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till protokollet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 
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§ 17 Dnr 2018-000017 000 

Information om röstmottagningsställen  

 

Sammanfattning  

Anna-Clara Eriksson redogör för beredningsläget beträffande inspektioner 

och bokning av vallokaler och röstningslokaler.    

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till protokollet.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 
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§ 18 Dnr 2018-000018 000 

Risk- och sårbarhetsanalys avseende kommunens 
valprocess  

 

Sammanfattning  

Inför valet 2018 har en risk- och sårbarhetsanalys genomförts i samråd 

mellan kommunpolis, valkansliet, trygghetssamordnare samt fyra 

valdistriktsordförande. Arbetet leddes av Per Drysén, kris- och 

beredskapssamordnare, Olofströms och Sölvesborgs kommun. En rad 

riskfaktorer har identifierats och dess eventuella konsekvenser har 

analyserats. Som uppföljning till detta har Per Drysén gjort en 

sammanställning som tagits i beaktande av övriga mötesdeltagare. 

Bedömning 

Riskerna som identifierats är av varierande art, vissa kräver valnämndens 

ställningstagande, andra kräver uppföljning från valkansliet medan 

ytterligare andra är av sådant slag att röstmottagare endast behöver göras 

uppmärksamma på dem.  

 

Angående röstmottagare lyfts särskilt frågan om valbara politiker som 

röstmottagare vilket anses utgöra en särskilt allvarlig risk eftersom det kan 

komma att skada allmänhetens förtroende för den demokratiska processen. 

Dessutom påpekas att såväl valkansliet som vissa av röstmottagarna 

medverkar vid sitt första val och är därmed ovana vid valprocessen. 

 

En rad risker kring valprocessen har identifierats. Det rör praktiska saker 

som att vissa röstande kommer att behöva hjälp med själva röstningen, andra 

kan ha svårt att hitta till vallokalerna. Det rör även risker med utgångspunkt 

hos röstmottagarna så som risker som relaterar till transport av röster, 

hantering av valmaterial och risker kring själva rösträkningen. Samtliga är av 

sådan art att några vidare åtgärder inte behövs bortsett från ordinarie 

utbildning av röstmottagare och uppmärksamhet från valkansliet att lokaler 

är i ordning, larmsystem är avslagna och skyltning kring vallokalerna är 

tillfredsställande. 

 

De största riskerna som identifierats är de som rör externa störningar. Här 

finns risker som bedöms vara lindriga, det rör fotografering i vallokaler och 

risken att personer tar bort valsedlar eller skapar oordning bland valsedlarna. 
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Dessa risker bedöms kunna hanteras av röstmottagare. Av allvarligare slag är 

risken för spridning av desinformation om hur valet går till, detta kan ske 

såväl på valdagen som under veckorna som leder fram till valdagen. Det kan 

ske fysiskt såväl som på internet via sociala medier. Spridning av 

desinformation kan skada förtroendet för den demokratiska processen. Här 

blir viktigt att valkansliet såväl som röstmottagare är uppmärksamma och 

informativa men en stor del av risken måste hanteras på nationell nivå. 

Valkansliet ämnar även placera ut en broschyr som förklarar hur valet 

fungerar och varför det genomförs i anslutning till utvalda 

förtidsröstningslokaler. Ytterligare risker utgörs av risken för 

demonstrationer och påverkanskampanjer i form av utdelning av valsedlar 

och information i anslutning till vallokaler. Det är något riksdagspartierna 

gjort vid tidigare val men även något antidemokratiska krafter kan komma 

att ägna sig åt. För att hantera risken med demonstrationer krävs samverkan 

med polis. Vad rör möjligheten att förhindra utdelning av valsedlar och 

information i anslutning till vallokal krävs inriktningsbeslut från 

valnämnden. Vidare finns den mindre sannolika risken att mobiltelefoni och 

kommunikationer faller ut under valdagen. Det bör undersökas om RAKEL 

kan användas som redundant medel.  

 

Till sist finns en miljörisk då parfymerade väljare och de med pälsdjur kan 

utgöra en risk för allergiker. Valkansliet har genomfört en kontroll av 

vallokalerna för att säkerställa att inga allergiframkallande växter finns och 

att tvålen på toaletterna är oparfymerad.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån risk- och sårbarhetsanalysens 

framkomna åtgärdsförslag valnämnden besluta  

 

att förbjuda utdelning av valmaterial i och i direkt anslutning till vallokalen, 

 

att ompröva beslut avseende valbara politikers tjänstgöring som 

röstmottagare samt 

 

att i övrigt notera informationen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och Margareta 

Yngvesson (S). 
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Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar avslag på andra punkten i förslag till beslut, ”att 

ompröva beslut avseende valbara politikers tjänstgöring som röstmottagare”. 

 

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

Propositionsordning 1 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på första att-satsen om 

” att förbjuda utdelning av valmaterial i och i direkt anslutning till 

vallokalen” och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på andra att-satsen om 

”att ompröva beslut avseende valbara politikers tjänstgöring som 

röstmottagare”, bifall mot avslag, och finner att valnämnden bifaller 

detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla andra att-satsen röstar ja. 

De som önskar avslå andra att-satsen 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 

avslå andra att-satsen.  
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Namn JA NEJ AVSTÅR 

Helene Fogelberg (M) X   

Eva Johansson (C)*  X  

Susanne Petersson (C)  X  

Gert-Eric Gerdtsson (L) X   

Stefan Lindström (RP) X   

Lindis Ohlson (S)*  X  

Catharina Christensson (S)  X  

Stefan Österhof (S)  X  

Agnetha Wildros (S)  X  

Lindis Ohlson (S)   X  

Peter Bowin (V)   X  

Christer Leksell (SD) X   

Nicolas Westrup (SD) X   

Resultat  5 8  

 

Propositionsordning 3 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på tredje att-satsen om 

”att i övrigt notera informationen till protokollet” och finner att valnämnden 

bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden besluta att: 

1. Förbjuda utdelning av valmaterial i och i direkt anslutning till vallokalen. 

2. Inte ompröva beslut avseende valbara politikers tjänstgöring som 

röstmottagare. 

3. I övrigt notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Herman Persson, valsamordnare 

Hanna Grahn, valsamordnare 
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§ 19 Dnr 2017-000017 110 

Riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

 Valnämnden beslutade 2018-03-14 § 12 efter yrkande att återremittera 

ärendet om riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun med hänvisning 

till den del av dokumentet som lyder under rubriken ”följande är inte tillåtet i 

eller utanför lokalen”.  

Valnämnden ansvarar för 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 

samt för att väljarna ska kunna upprätthålla förtroendet för valsystemet 

behöver riktlinjer för de lokaler som används vid val i Ronneby kommun tas 

fram. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Säkerhetspolisen, 

SÄPO förbereder sig för störningar av olika slag inför valet i höst. Under 

våren har några av de viktigaste riskerna uppmärksammats i medierna. Det 

rör sig om dels externa hot som IT-attacker och desinformationskampanjer 

från främmande makt men även om interna hot som extrema grupper i 

Sverige utgör.  

Bedömning 

 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 anslutning till 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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Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns risk att 

utomstående stater och organisationer kan komma att försöka påverka valet 

2018. Man ser att framförallt Ryssland ägnat sig åt desinformation på senare 

år och Sverige har hamnat i ökat ryskt fokus sedan 2013-2014.  

 

De senaste valen i USA och Frankrike utsattes för påverkansförsök genom 

IT-attacker, falsk information och ryktesspridning. Skulle valet påverkas av 

främmande makt kan förtroendet för genomförandet av allmänna val i 

Sverige allvarligt skadas. Konkret har MSB sedan februari 2017 skapat sig 

lägesbilder och arbetat med att utbilda aktörerna i valsystemet om 

informationspåverkan mot val. Lägesbilden kommer inte att publiceras 

offentligt då den är belagd med sekretess.  

 

MSB har som utgångspunkt att de som har det huvudsakliga ansvaret för att 

genomföra val under normala förhållanden även har det under en 

samhällsstörning.  

 

Förutom störningar från främmande makt finns risk för interna hot. 

Säkerhetspolisen, SÄPO, menar att odemokratiska grupper kommer att göra 

opinionsyttringar utifrån sina perspektiv och oro finns för 

sammandrabbningar mellan höger- och vänsterextrema grupperingar i 

samband med valrörelsen.  

Samtidigt har en upptrappning av politikerhot och tuffare retorik skådats 

vilket misstänks kunna upptrappas ytterligare i samband med valet. 

Under våren 2017 träffade Säkerhetspolisen företrädare för regeringen och 

alla riksdagspartier för att informera om vikten av säkerhetsskydd och 

säkerhetshöjande åtgärder. 

Vidare är även SÄPOs underlag och rapporter belagda med sekretess. 

 

Det svenska valsystemet har ifrågasatts av internationella valövervakare 

eftersom valsedlarna läggs ut öppet på bord, vilket kan innebära risk för yttre 

påverkan samt att valhemligheten röjs. Väljare har också uttryckt att det är 

obehagligt att behöva ta sina valsedlar när andra tittar på. 

I regeringens aktuella promemoria Stärkt skydd för valhemligheten 

poängteras att det är av största vikt att det i samhället bland både väljarna 

och de politiska partierna finns ett stort förtroende för valförfarandets 

förutsättningar att säkerställa korrekta och demokratiskt legitima valresultat. 
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Som grundläggande förutsättning gäller bland annat att valen ska vara fria 

och hemliga. 

I syfte att upprätthålla förtroendet för valsystemet i stort finns det enligt 

promemorian skäl att vidta lämpliga åtgärder för att ytterligare stärka 

skyddet mot yttre påverkan av väljare och minska risken för att väljare 

upplever obehag i samband med röstningen. 

 

Vid genomförande av risk- och sårbarhetsanalys bedöms utdelande av 

valsedlar av politiker i eller i anslutning till vallokaler utgöra en 

sannolik/allvarlig risk, dels eftersom det kan skapa obehag hos de röstande, 

dels eftersom det skänker legitimitet till odemokratiska krafter att sprida 

propaganda eller på annat sätt störa valet.  

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 Peter Bowin (V) och Christer Stenström (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 anta presenterat förslag på riktlinjer för lokaler vid 

val i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn, valsamordnare 

Herman Persson, valsamordnare  
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§ 20 Dnr 2018-000019 000 

Revidering av valnämndens delegationsordning  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Helene Fogelberg (M) yrkar på att bordlägga ärendet. 

Propositionsordning 

Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 21 Dnr 2018-000022 000 

Kvittensrätt försändelser 

 

Sammanfattning  

Vid mottagande och utlämnande av försändelser och röster i samband med 

riksdagsvalet 2018 krävs fullmakt för att garantera avsändaren att 

försändelsen lämnas till Post Nord eller annan behörig part.   

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta  

 

att följande personer beviljas fullmakt att motta och utlämna försändelser 

och röster i samband med riksdagsvalet 2018: 

 

Herman Persson 

Hanna Grahn  

Palle Petersen  

Goldit Olofsson 

Agneta Vedeskog 

Eva Hansson 

Lena Carlsson 

Anna-Karin Sonesson  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M) och Daniel Nilsson (KD). 

Yrkanden 

Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att 

yrkestitlarna för föreslagna personer tillförs beslutet. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att följande personer beviljas fullmakt att motta och 

utlämna försändelser och röster i samband med riksdagsvalet 2018: 

Herman Persson, valsamordnare (enheten för samordning, utveckling och 

sekretariat). 

Hanna Grahn, valsamordnare (enheten för samordning, utveckling och 

sekretariat).  

Palle Petersen, vaktmästare (tekniska förvaltningen).  

Goldit Olofsson, vaktmästare (tekniska förvaltningen). 

Agneta Vedeskog, receptionist (medborgarservice och 

kommunikationsenheten).  

Eva Hansson, registrator (enheten för samordning, utveckling och 

sekretariat).  

Lena Carlsson, receptionist (medborgarservice och 

kommunikationsenheten). 

Anna-Karin Sonesson, samordning och utvecklingschef (enheten för 

samordning, utveckling och sekretariat).  

________________ 

Exp: 

Herman Persson 

Anna-Clara Eriksson 

Hanna Grahn  

Lena Carlsson 

Agneta Vedeskog 

Goldit Olofsson 

Palle Peterson 

Eva Hansson 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 22 Dnr 2018-000020 000 

Dataskyddsombud för valnämnden  

 

Sammanfattning  

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 

innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen, 

som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer, träder i kraft den 25 maj 2018 

och ersätter då personuppgiftslagen. 

 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal 

nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna 

ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte 

chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig. 

Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de 

integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att 

behandlingen utförs i enlighet med GDPR. 

 

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO). 

För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder, är det obligatoriskt 

att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att 

GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 

informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan 

vara en konsult. 

Bedömning 

 Fullmäktige har föreslagits besluta att kommunen för tiden  

25 maj 2018 - 31 december 2019 ska ingå ett avtal om att köpa DSO som 

tjänst av kommunalförbundet Sydarkivera, se dnr KS 2018/172. Beslut 

väntas i april 2018. Förbundet anställer särskild personal under avtalstiden 

vilka utför uppgiften som DSO i Ronneby kommuns styrelse och nämnder. 

Då styrelsen och varje nämnd utgör en personuppgiftsansvarig måste såväl 

styrelsen som nämnderna utse den som Sydarkivera tillhandahåller som 

DSO. Sydarkivera har angett att Anders Danielsson finns tillgänglig som 

DPO till och med den 15 augusti 2018. Därefter kommer uppgiften att 

övertas av Therese Jigsved.   
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Förslag till beslut 

 Valnämnden föreslås besluta att utse Anders Danielsson, 

kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 25 

maj 2018 till och med 15 augusti 2018.  

 

Valnämnden föreslås besluta att utse Therese Jigsved, kommunalförbundet 

Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 16 augusti 2018 till och 

med 31 december 2019.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Stenström (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 utse Anders Danielsson, kommunalförbundet 

Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 25 maj 2018 till och med 

15 augusti 2018. 

 

Valnämnden beslutar att utse Therese Jigsved, kommunalförbundet 

Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 16 augusti 2018 till och 

med 31 december 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Informationssäkerhetssamordnaren 

Anders Danielsson, kommunalförbundet Sydarkivera 

Therese Jigsved, kommunalförbundet Sydarkivera 
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§ 23 Dnr 2018-000021 000 

Måltidsersättning 2018 års val  

 

Sammanfattning  

 Valnämnden beslutade till valet 2014 om en måltidsersättning per 

röstmottagare på valdagen till 150 kronor.  

Bedömning 

 Valnämndens presidium föreslår en höjning av måltidsersättningen med 25 

kronor från 2014 års ersättningsnivå vilket medför en måltidsersättning till 

valdagens tjänstgörande röstmottagare på 175 kronor.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att måltidsersättning till röstmottagare som tjänstgör på valdagen fastställs 

till 175 kronor per röstmottagare samt 

 

att matinköp till valdagens tjänstgöring görs av valdistriktets ordförande 

genom faktura, uppvisande av kvitto eller genom användandet av rekvisition.  

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. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. Måltidsersättning till röstmottagare som tjänstgör på valdagen fastställs till 

175 kronor per röstmottagare. 

2. Matinköp till valdagens tjänstgöring görs av valdistriktets ordförande 

genom faktura, uppvisande av kvitto eller genom användandet av rekvisition. 

________________ 

Exp: 

Herman Persson 

Anna-Clara Eriksson 

Hanna Grahn 
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§ 24 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. Öppettiderna 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.  

Bedömning 

 Valkansliet föreslår följande öppettider förtidsröstning i Stadshuset under 

perioden 22 augusti till 8 september: 

Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  Lördag Söndag 

22/8 

till 8/9 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 10-13 10-13 

 

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att i enlighet med ovan redovisat förslag godkänna öppettider för 

röstningslokal Stadshuset under förtidsröstningsperioden 22 augusti till 8 

september vid 2018 års val.  

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. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att i enlighet med ovan redovisat förslag godkänna 

öppettider för röstningslokal Stadshuset under förtidsröstningsperioden 22 

augusti till 8 september vid 2018 års val. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson 

Herman Persson 

Hanna Grahn 
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§ 25 Dnr 2018-000025 000 

Övriga frågor 2018 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Susanne Petersson (S), 

Nicolas Westrup (SD), Christer Leksell (SD), Margareta Yngvesson (S) och 

Daniel Nilsson (KD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att punkten övriga frågor framöver utgör en 

obligatorisk punkt på dagordningen. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Valnämnden beslutar att övriga frågor framöver utgör en obligatorisk punkt 

på dagordningen samt förtydliga att det inte går att lyfta beslutsärenden 

under denna punkt. 

________________ 

Exp: 

Valkansli 

Kommunsekreterare  

 


