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Sammanträdesdatum

2018-06-12
Valnämnden
Plats och tid

Sammanträde valnämnden 13:00-14:40

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Tina Lindqvist (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, tisdag 2018-06-19 kl. 16:45

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Christoffer Svensson

Ordförande

Helene Fogelberg (M)

Justerare

Tina Lindqvist (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-20

Datum då anslaget tas ner

2018-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Christoffer Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 26-36
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Valnämnden

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)
Stefan Lindström (RP)
Christer Stenström (M)
Catharina Christensson (S) §§ 28-36
Stefan Österhof (S)
Agnetha Wildros (S)
Kenneth Hasselberg (S)
Peter Bowin (V)
Nicolas Westrup (SD)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Stridh (SD) tjänstgör istället för Christer Leksell (SD)
Lindis Ohlson (S) tjänstgör istället för Catharina Christensson (S) §§ 26-27

Övriga närvarande
Ersättare

Eva Johansson (C)
Joakim Jonasson (L)
Sanela Kazma (S)

Tjänstemän

Hanna Grahn, valsamordnare
Herman Persson, valsamordnare
Christoffer Svensson, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
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Valnämnden

§ 26

Dnr 2018-000011 009

Val av justerare
Beslut
Tina Lindqvist (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Justering sker på tisdag 2018-09-19 kl. 16:45.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

§ 27

Dnr 2018-000040 110

Bemanning röstmottagning 2018 års val
Sammanfattning
Valkansliet informerar avseende bemanning av röstmottagningsställen samt
röstmottagarnas kommande utbildningar inför 2018 års val.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

§ 28

Dnr 2018-000035 110

Budget 2019
Sammanfattning
Valnämnden har i plan en budget på 882 tkr för EU-valet 2019. Inför valet i
september 2018 har valnämnden fått ett tilläggsanslag på 986 000 kr för att
finansiera kostnader för förtidsröstning, ambulerande röstmottagare,
kommunikationsinsatser och säkerhetsåtgärder. Se protokoll VN 2018-03-14
§ 10 samt KF 2018-04-26 § 91. Med samma nivå avseende dessa delar så
blir kostnaderna som togs upp i tilläggsäskandet desamma för vårens EUval.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att hos budgetberedningen äska ytterligare 986
000 kr utöver det som finns i plan för 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V) och Agnetha Wildros (S).
Beslut
Valnämnden begär hos budgetberedningen ytterligare 986 000 kronor utöver
det som finns i plan för 2019.
________________
Exp:
Samordnings- och utvecklingschef
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 2017-000021 110

Delegationsordning
Sammanfattning
Valnämndens delegationsordning framtagen 2014 är i behov av revidering
för att följa lagstiftning samt förenkla och förtydliga nämndens och
kommunledningsförvaltningens arbete.
Bedömning
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist, har reviderat befintlig
delegationsordning samt fört in av nämnden tidigare fattade
delegationsbeslut.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta
att godkänna kommunjuristens förslag till reviderad delegationsordning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V).
Beslut
Valnämnden godkänner förslag till reviderad delegationsordning, till detta
protokoll bifogad bilaga 1.
________________
Exp:
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 2018-000038 110

Information fördelning valkretsar landstingsfullmäktige
2018-2022
Sammanfattning
Med utgångspunkt i antalet personer som har rösträtt i Blekinge läns olika
valkretsar har länsstyrelsen fördelat de fasta valkretsmandaten för Blekinge
läns landsting mandatperioden 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022.
Mandaten har utökats från 47 till 57 jämfört med 2014 års val varav 51
mandat är fasta och 6 utgör utjämningsmandat. I den reviderade fördelningen
har Ronnebykretsen erhållit 9 av 51 fasta mandat.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna.
Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Stenström (M).
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 2018-000036 110

Reviderade öppettider röstmottagningsställen 2018 års
val
Sammanfattning
Inför valet 2018 har beslut tagits av valnämnden avseende placering av
röstningslokal på Soft Center. Soft Centers vd motsätter sig uthyrning av
aktuell lokal på helger vilket medför att öppettider avseende förtidsröstning
på Soft Center behöver revideras.
Bedömning
Valkansliet föreslår att söndagarnas planerade röstning tas bort ur schemat
för Soft Center vilket medför att röstningslokalen endast har öppet måndag,
onsdag samt fredag mellan klockan 8-11.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta
att ta bort söndagarnas röstningstillfälle på Soft Center samt
att röstningslokalen under förtidsröstningsperioden 2018 har öppet måndag,
onsdag samt fredag mellan klockan 8-11 enligt tidigare beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Peter Bowin (V),
Susanne Petersson (C) och Nicolas Westrup (SD)
Beslut
Valnämnden tar bort söndagarnas röstningstillfälle på Soft Center samt
fastställer att röstningslokalen under förtidsröstningsperioden 2018 har öppet
måndag, onsdag samt fredag mellan klockan 8-11 enligt tidigare beslut.
________________
Exp:
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 2018-000037 110

Revidering sammanträdesplan 2018
Sammanfattning
Valnämnden beslutade 2017-12-07 §26 avseende sammanträdestider för
2018. Behov att revidera nämndens sammanträdestid för onsdagsräkningen
den 12 september 2018 föreligger.
Bedömning
Erfarenheter från 2014 års val till riksdag, kommun och landsting påvisar att
onsdagsräkningen inte kan påbörjas förrän PostNord levererat den sista
sändningen förtidsröster till Stadshuset. Då PostNords dagliga postleverans
till Stadshuset inte lämnas förrän cirka klockan nio kan inte
onsdagsräkningen påbörjas förrän klockan tio varvid beslutad
sammanträdesplan för 2018 behöver revideras.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta
att sammanträdet för onsdagsräkningen 2018-09-12 i Kallingesalen startar
klockan 10.00.
Deltar i debatten
I debatten deltar Stefan Österhof (S).
Beslut
Valnämnden fastställer att sammanträdet för onsdagsräkningen 2018-09-12 i
Kallingesalen startar klockan 10:00.
________________
Exp:
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 2018-000039 110

Undertecknande av handlingar vid val till riksdag,
kommun, landsting 2018
Sammanfattning
Valnämndens ordförande, eller dennes ersättare, samt en tjänsteperson från
kommunen ska underteckna handlingar under mottagning på valnatten samt
vid valnämndens preliminära rösträkning och inlämning av röster till
länsstyrelsen.
Bedömning
Valkansliet bedömer att följande tjänstepersoner kan komma att behöva
underteckna handlingar i samband med valet:
Hanna Grahn, valsamordnare
Herman Persson, valsamordnare
Christoffer Svensson, kommunsekreterare
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta
att ge följande tjänstpersoner rätt att underteckna handlingar i samband med
valet:
Hanna Grahn, valsamordnare
Herman Persson, valsamordnare
Christoffer Svensson, kommunsekreterare
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Valnämnden ger följande personer rätt att underteckna handlingar i samband
med valet:
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Hanna Grahn, valsamordnare
Herman Persson, valsamordnare
Christoffer Svensson, kommunsekreterare
________________
Exp:
Samordnings- och utvecklingschef
Kommunsekreterare
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr 2017-000015 111

Reviderad arbetsbeskrivning för ordförande/vice
ordförande och röstmottagare i vallokal
Sammanfattning
Valnämnden beslutade 2014-10-02 § 58 att efter yrkade revideringar av
tjänsteförslag anta arbetsbeskrivningar för ordförande, vice ordförande samt
röstmottagare i vallokal. Revidering av arbetsbeskrivningarna genomfördes
aldrig och vid nuvarande valadministrations genomgång av materialet
upplevs ett behov av vidare bearbetning för att aktualisera dokumenten inför
valet 2018.
Bedömning
För att tydliggöra arbetsuppgifter och rutiner inför kommande val behöver
de dokument som antogs 2014-10-02 § 58 revideras för att på ett bättre sätt
motsvara valmyndighetens krav och förväntningar.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta
att anta reviderad uppdragsbeskrivning för ordförande samt vice ordförande
samt
att anta reviderad uppdragsbeskrivning för röstmottagare.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Tina Lindqvist (S),
Agnetha Wildros (S) och Christer Stenström (M).
Yrkanden
Tina Lindqvist (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande ändringar:
1. Punkt 15 i förslag till uppdragsbeskrivning för röstmottagare får
följande lydelse ” Vid behov tillsammans med ordförande alternativt
vice ordförande underteckna, transportera och lämna mottagna röster,
röstlängd, eventuell valsedelräknare och övrigt material enligt
instruktioner till valnämnden.
2. Punkt 15 i förslag till uppdragsbeskrivning för ordförande/vice
ordförande stryks.

Justerandes sign
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3. Punkt 16 i förslag till uppdragsbeskrivning för ordförande/vice
ordförande får följande lydelse ” Ordförande alternativt vice
ordförande tillsammans med en röstmottagare underteckna,
transportera och lämna mottagna röster, röstlängd, eventuella
valsedelräknare och övrigt material enligt instruktioner till
valnämnden”.
Propositionsordning
Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att valnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Valnämnden antar uppdragsbeskrivning för ordförande samt vice ordförande
med följande förändringar:
1. 1. Punkt 15 i förslag till uppdragsbeskrivning för ordförande/vice
ordförande stryks.
2. Punkt 16 i förslag till uppdragsbeskrivning för ordförande/vice
ordförande får följande lydelse ” Ordförande alternativt vice
ordförande tillsammans med en röstmottagare underteckna,
transportera och lämna mottagna röster, röstlängd, eventuella
valsedelräknare och övrigt material enligt instruktioner till
valnämnden”.
Valnämnden antar uppdragsbeskrivning för röstmottagare med följande
förändring:
1. Punkt 15 i förslag till uppdragsbeskrivning för röstmottagare får
följande lydelse ” Vid behov tillsammans med ordförande alternativt
vice ordförande underteckna, transportera och lämna mottagna röster,
röstlängd, eventuell valsedelräknare och övrigt material enligt
instruktioner till valnämnden.
________________
Exp:
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-06-12
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§ 35

Dnr 2018-000042 110

Rutiner avseende utläggning av valsedlar
Sammanfattning
Efter valen 2014 beslutade valnämnden om rutiner för ordning och
utläggning av valsedlar i valsedelställ i Ronneby kommun då det
framkommit att olika rutiner för utläggning av valsedlar förekommit.
Nuvarande valkansli har vidare bearbetat rutinerna utifrån gällande
lagstiftning.
Bedömning
För att inget parti ska ges fördel gentemot något annat ska valsedlarna
placeras i neutral ordning. Valsedlarnas ordning i valsedelställen ska gälla på
samtliga röstmottagningsställen. Det är röstmottagarnas ansvar att säkerställa
att valsedlarna är placerade i rätt ordning samt att överse den allmänna
ordningen i valsedelställen.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att godkänna dokument – Rutiner avseende utläggning av valsedlar i
Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Peter Bowin (V),
Agnetha Wildros (S), Nicolas Westrup (SD), Stefan Österhof (S), Catharina
Christensen (S), Stefan Lindström (RP) och Joakim Jonasson (L).
Beslut
Valnämnden godkänner dokumentet ”Rutiner avseende utläggning av
valsedlar i Ronneby kommun”, till detta protokoll bifogad bilaga 2.
________________
Exp:
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr 2018-000025 000

Övriga frågor 2018
Sammanfattning
Stefan Österhof ställer en fråga om fattade delegationsbeslut och när de ska
redovisas.
Valsamordnarna besvarar frågan.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V), Agnetha Wildros (S), Catharina
Christensen (S) och Stefan Österhof (S).
Beslut
Valnämnden noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Valsamordnarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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FORFATTNINGSSAMLING
DELEGATIONSORDNING
FÔR VALNÂMNDEN

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller från och med: 20 juni 2018

Antagen:

VN 2018-06-12 § 29, dnr VN 2017/00021

Delegationsordning för valnämnden
Inledande bestämmelser
Denna delegationsordning anger för Vilka ärenden Valnämnden delegerar (överlänmar) rätten att
inom nämndens ansvarsområde besluta med rättsverkan som om nämnden själv fattat beslutet.

Delegering av beslutanderätt

Med delegering avses enligt kommunallagen (20l7:725, KL) att nämnden uppdrar åt presidiet,

en ledamot eller ersättare, eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv
fattat dem och kan överklagas på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet, däremot kan
nämnden återkalla den givna beslutanderätten.
ett utskott,

Vissa ärenden får enligt kommunallagen inte delegeras utan beslut ska fattas av nämnden i dess
helhet.

Det

gäller

som avser verksamhetens mål,

-

ärenden

-

framställningar eller yttranden
att

beslut av nämnden

ärenden

-

i

till

inriktning, omfattning eller kvalitet,

fullmäktige liksom yttranden

med anledning av

dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell

beskaffenhet eller annars av större vikt,

ärenden

-

som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,

eller

ärenden som enligt lag

-

Speciallagstiftning

kan i

eller

särskilda fall

med tillämpningsföreskrifter.

annan författning

inte får delegeras.

medge delegationsrätt. I sådana fall

gäller dessa lagregler

Verkställighet

Inom nämndens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden som inte är
beslut

i

kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och

delegationsordning. Rätt
instruktion,

tj

att

vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande art

änsteställning eller liknande.

denna
grundas på

finns inte upptaget

Då behövs ingen delegation från nämnden.

i

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

DlELEGATIQNSORDNING

FOR VALNAMNDEN

som följer direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger
utrymme för självständiga överväganden betraktas också som verkställighet. Den största
Beslut

skillnaden mellan beslut och verkställighet är

att

besluten kan överklagas.

Saknas av beslut om delegering för en ärendetyp är det endast nämnden som kan fatta beslut i
kommunalrättslig mening. Det innebär inte att åtgärder i ett ärende per automatik utgör
verkställighet.

Delegation

till

förvaltningschef

Förvaltningschef för förvaltningen under Valnämnden är kommundirektören.

Om nämnden uppdrar åt kommundirektören att fatta beslut får nämnden överlåta åt
förvaltningschefen

att

i

sin tur

uppdra

åt

en annan anställd

En sådan möjlighet för kommundirektören

att

att fatta beslut.

vidaredelegera anges

med ett (V) i

delegationsordningen.

Har kommundirektören

utnyttjat sin möjlighet att vidaredelegera ska detta dokumenteras, så att

det är tydligt var beslutanderätten ligger. Beslut

om vidaredelegation ska anmälas till nämnden.

Anmälan av delegationsbeslut
Alla beslut

som fattats med stöd av delegation och vidaredelegation ska anmälas till nämnden.

När kommundirektören vidaredelegerar
anmälas

till

till

annan person

att fatta

beslut ska beslutet även

förvaltningschefen.

nämnden vid nästkommande
sammanträde. På dagordningen anmäls ärendena under punkten Amnälda delegationsärenden.
Här anges uppgifter om beslutsdatum, beslutets innehåll och delegatens namn. Anmälda
Delegationsbeslut förtecknas på delegationslista för anmälan

delegationsbeslut ska sammanställas och skickas ut

till

med kallelsen till nämnden.
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Ersättare vid frånvaro
Vid laga förfall
tj änstledighet,

för delegat, d.V.s. frånvaro från tjänst

längre

tj änsteresa,

jäv

1.

närmast överordnad chef,

2.

efter beslut

3.

den som förvaltningschefen

Beslutanderätt

liknande övertas i angiven ordning beslutanderätten av

av närmast överordnad chef, den som utför delegatens arbetsuppgifter,

eller

särskilt utser.

som nämnden delegerat till ordföranden övertas vid dennes förfall i första hand av

1:e vice ordförande

Beslutanderätt

eller

på grund av tex. sjukdom, semester,

och i andra hand av 2:e vice ordförande

som nämnden delegerat till kommundirektören övertas vid direktörens frånvaro

av ställföreträdande kommundirektör.

Undertecknande av handlingar
Beslut

som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet om inte annat anges i

upprättas

delegationsordningen eller i särskilt beslut.

Bestämmelser
finns

i

om vem som undertecknar handlingar som

nämndens reglemente.

Den delegerandes

i

ärenden där nämnden

fattat beslut

respektive delegatens ansvar

Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen för beviljade anslag och inom eget ansvarsområde,
enligt gällande bestämmelser och avtal samt enligt nämndens anvisningar. Rätten kan när som
helst återkallas av nämnden och gäller, om inte annat beslutas, tills vidare.

Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har erforderlig kunskap för

uppdraget.

Delegaten ska vara medveten
följa anvisningarna för

om vilka rättsliga förutsättningar som gäller för uppdraget och

den delegerade beslutanderätten.

samråda med överordnad.

Definitioner
FL

I

svårbedömda

fall

ska delegaten

och förkortningar
Förvaltningslagen (2018:900)

KL

Kommunallagen (2017:725)

OSL

Offentlighets-

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949: l 05)

ValL

Vallagen (2005:837)

och sekretesslagen (2009:800)
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Nr
1

DELEGATIONS ORDNING
FÖR VALNÄMNDEN

Ärendegrupp

Delegat

Besluta i ärenden som är så
brådskande att styrelsens

Ordföranden

Kommentar
6 kap. 39 § KL

Besluta att inte lämna ut
allmän handling eller
uppg1ft 1 allmän handling

Kommundirektören

2 kap. 14-1 5 §§ TF

med förbehåll

Kommundirektören

10 kap. 14 §

Kommundirektören

45

Kommunjuristen

38 och 39 §§

beslut inte kan avvaktas

2

.

3

Besluta

.

att

.

lämna ut allmän handling
eller uppgift

i

handling

4

KommunJunsten
.

.

6 kap 3 §
.

OSL

OSL

allmän

Avvisa för sent inkommet
överklagande

§

FL

(förvaltningsbesvär)
5

Besluta om omprövning vid
överklagande av
delegationsbeslut

FL

(förvaltningsbesvär)

6

Besluta om yttrande i
ärenden som överklagats av
enskild

7

Överklaga beslut

eller

dom

som gått nämnden emot

Kommunjuristen

Kommunjuristen

Kommunjuristen överklagar

inom överklagandetiden.

Nämnden beslutar om

överklagandet ska vidhällas.

Yttranden beslutas av

nämnden.
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Nr

Ärendegrupp

8

Besluta ingå

överenskommelse
avtal

DELEGATIONSORDNING
FÖR VALNÄMNDEN

Delegat

Kommentar

Valsamordnare

1

eller

om hyra eller annan

kap. 5 § reglementet för

Valnämnden

nyttjanderätt avseende lokal

som ska användas som

röstmottagningsställe med
en hyra om högst 5 000 kr

9

Besluta

att

ombud eller

Kommundirektören

farénedverka 1
av
olamphghet.

Filtrage Kite

afán e a

10

11

12

FL

Beslut fattas efter samråd

gum

Föra register över
behandling av
personuppgifter

14 §

med kommunjuristen.
Samordnings- och
utvecklingschefen

Artikel 30

dataskyddsförordningen

Besluta om förordnande av
röstmottagare samt
ordförande och vice
ordförande i valdistrikt

Valsamordnare

3

Föra in rättelse

Valsamordnare

5 kap. 7 §

1

msﬂangden

eller

ändring

kap 5

§

ValL

ValL

Rättelse eller ändring förs in
efter beslut av

Valmyndigheten

eller

länsstyrelsen

Delegationsordningen träder i kraft den 20 juni 2018. Samma dag upphör valnämndens
delegationsordning beslutad 2014-01-28 § 364, att gälla.
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Datum

Sida
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201 8-06-05

Kommunledningsförvaltningen
Herman Persson, 0457-61 89 63
herman.persson@ronneby.se

Rutiner avseende utläggning av valsedlar

i

Ronneby kommun

Kommun

Riksdag

Landsting

Blanka

Blanka

Blanka

Arbetarepartiet

Arbetarepartiet

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Arbetarepartiet

Centerpartiet

Centerpartiet

Centerpartiet

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalerna

Liberalerna

Liberalerna

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet de gröna

Moderaterna

Moderaterna

Moderaterna

Socialdemokraterna

Ronnebypartiet

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Parti

A

Parti

A

Parti

A

Parti

B

Parti

B

Parti

B

Hemsida

Ronneby kommun

www.ronneby.se

Postadress

Besöksadress

372 80 Ronneby

Stadshuset
Karlshamnsvägen 4

Telefon

0457-61 80 00 vx
Epost

stadshuset@ronneby.se

Fax

0457-61 87 34

Organisationsnr

212000-0837

Datum

Ronneby kommun

Sida

2018-06-05
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VALSEDLAR RONNEBY KOMMUN

ÿ

I

9 Valsedlarna ska läggas valsedelställ.
9 PARTIVALSEDLAR för partierna som har
i

få valsedlar utlagda

í
x,

‘Í

rätt att

av rôstmottagarna enligt

VALSEDELSTÄLL nr.

aæmj=”
_Par1in_amn
h

l

ï

i

M

.

l

tabell.

l

a

+

1

Valadministrationen ansvarar för utläggning av valsedlar för de
partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer

än l procent av rösterna samt kommun- och landstingsvalsedlar för
de partier som sitter i kommun och landstingsfullmäktige.
Partivalsedlar placeras av röstmottagarna

i

valsedelställ

i

bokstavsordning enligt tabell. Övriga partier distribuerar
partivalsedlar till röstmottagare som placerar dem i bokstavsordning
under de partier som har rätt att få sina valsedlar utlagda av
valkansliet.

9

VALSEDELSTÄLL
I

nästa

ställ, till

partiernas

9

nr.

2

höger om partivalsedlama, ska

NAMNVALSEDLAR placeras samma
i

ordning.

Där det eventuellt saknas
placeras

i

ordning

till

valsedelställ ska

höger om

sedlama

valsedelställ.

INFORMATION OM UTLÄGGNING AV NAMNVALSEDLAR

9

9

Partierna ansvarar sj älva för att distribuera namnvalsedlar till
röstmottagningslokaler och vallokaler både under perioden för
förtidsröstning och på valdagen.
Enligt vallagen ska valsedlama presenteras på ett likvärdigt sätt,
därför ska namnvalsedlar lämnas till röstmottagare i lokalen för att
säkerställa ordning

valsedelstället.

9 Partierna ansvarar för tillhandahålla namnvalsedlar
röstmottagare när de
9 Röstmottagare inte lagra buntar lokalerna samla in
i

att

till

tar slut.

får

kontaktuppgifter till partierna för

börjar ta

slut.

eller

i

att

kontakta

dem när namnvalsedlar

z

