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Sammanträdesdatum 

2018-10-26 
 

 

  
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, våning 1 kl.13.30 – 14.45. 

Beslutande ledamöter 
 

Susanne Viklund (S) Ordf. 
Jenny Westerlund (S) 
Magnus Svensson (C) 
Lennart Johansson (V) 
Johanna Sjöblom (M) 
 

Ej beslutande ersättare Anna Strandh Proos (M) 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Margareta Fällström, säkerhets- och telekomstrateg 
 

 

 

Justerare Magnus Svensson (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 49 –51. 
 Sara Lindgren  

 Ordförande   
 Susanne Viklund (S)  

 Justerare   
 Magnus Svensson (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-10-26 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-31 Datum då anslaget tas ned 2018-11-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Sista datum för överklagande 2018-11-21 
 

Underskrift   
 Sara Lindgren  

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(6) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
§ 49 

Ekonomisk uppföljning ........................................................................................ 3 

§ 50 

Utvärdering av årets val ...................................................................................... 4 

§ 51 

Övriga frågor ....................................................................................................... 6 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(6) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49  

Ekonomisk uppföljning 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Godkänner den ekonomiska uppföljningen och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendet 

Valnämnden går igenom en ekonomisk uppföljning av nämndens 

verksamhet under året. Nämnden redovisar ett positivt resultat på 

160 053kronor för närvarande. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning för Valnämndens verksamhet 2018. 
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§ 50  

Utvärdering av årets val 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

2. Uppmanar den nyvalda nämnden att göra en översyn av valdistriktens 

gränser inför valen 2022. 

3. Uppmanar den nyvalda nämnden att genomföra en översyn av beslut 

kring partiarbetare vid vallokalerna och namnvalsedlar inför valet till 

Europarlamentet. 

Ärendet 

Efter genomförandet av allmänna valen 9 september 2018 har 

Valmyndigheten skickat ut en utvärderingsenkät till alla kommuner. 

Uppgifterna som samlas in kommer hela valadministrationen till godo i form 

av bättre underlag och möjligheter till bättre planeringsunderlag vid nästa 

val. Valhandläggaren har svarat på enkäten men det har tyvärr inte gått att få 

ut en kopia från Valmyndigheten.  

Valdistriktens ordförande har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på 

2018-års val: 

- Vallokalen bör hyras även dagen innan valet för att garantera att 

lokalen är i bra skick. 

- Bra informationshäfte och utbildning. 

- Hur valsedlarna tillhandahölls till väljarna hanterades olika, släpptes 

in en och en eller flera samtidigt. Detta bör ses över så att 

vallokalerna agerar på samma sätt. 

- Ett parti satte upp partiskyltar utanför lokalen och vallokalerna 

efterfrågar ett inriktningsbeslut om hur detta ska hanteras. 

- Centrums valdistrikt är för stort. 

 

En översyn av valdistriktens gränser bör göras med anledning av att bland 

annat centrums valdistrikt är för stort och svårt att hantera. 
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En översyn av beslut kring partiarbetare vid vallokalerna och namnvalsedlar 

bör ske till nämndens sammanträde i januari. 

Totalt under valet lämnades 129 budröster och det beställdes 14 besök av 

ambulerande röstmottagare. 
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§ 51  

Övriga frågor 

- Anna Strandh Proos (M) påpekar att partierna inte följde beslutet om 

att valsedlar inte får lämnas innan klockan 08.00 på valdagen och en 

del partier fick lämna dessa flertalet dagar innan valdagen. Vid 

utbildningen för valförrättare har valhandläggaren sagt att partierna 

skulle behandlas likvärdigt och ingen skulle få lämna valsedlar innan 

klockan 08.00 valdagen.  

 

- Anna Strandh Proos (M) lyfter frågan om hur klädseln får se ut för 

partiernas valarbetare, om de får ha logga, jacka, fotografier på 

valbara osv? 

 

Svar: Valhandläggare, svarar att partiernas valarbetare får ha på sig 

både loggor och fotgografier när de kampanjar utanför vallokalen.  

 

- Anna Strandh Proos (M) lyfter frågan om valförrättarna har ett 

förstärkt rättskydd? 

 

Svar: Valhandläggare, svarar att det måste kontrolleras. 

 


