
  PROTOKOLL  
   2018-08-27 

 
 
Tid och plats 
Klockan 20:11–20:46 i Stadshuset, Kungsgatan 55, vån 3, rum 2320 . 

 
Omfattning 
§§ 26-38 

 
Närvarande ledamöter 
Ulla Krok Ordförande (S) 
Paul-Andre Safko Vice ordförande (M) 
Sofia Andersson (V)                                                                            
Anne-Marie Ekström (L) 
Per-Olof Löfgren (KD)   

 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 

 
För Patric Silfverklinga(SD) tjänstgjorde Berit Johansson (M)  

För Kjell Hjalmarsson (MP) tjänstgjorde Björn Johansson (S)                                                       

Närvarande ersättare 
Berit Johansson (M) 
Björn Johansson (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Roger Olsson (S) 
Birgit Holm (L) 
Maria Hermansson (C) 

 
Övriga 
Saier Yousef och Lars-Olof Danielsson (Valkansliet) 

 
§26 
Sammanträdets öppnande 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och 
förklarar detsamma öppet.  

 
§27 
Godkännande av dagordning 
Ordföranden ställer öppen fråga om Valnämnden kan gå igenom 
dagordningen och därefter avgöra ifall det föreligger behov för 
ajournering och sedan ta beslutsfattandet löpande. 

 
På ordförandens förslag godkänner Valnämnden föreslagen dagordning samt 
beslutsordning. 
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§28 
Protokollsjustering 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sofia Andersson (V) och 
som ersättare Anne-Marie Ekström (L) 
 
På ordförandes förslag fastställer Valnämnden beslutet om justeringen. 

 
§29 
Budget år 2019 för Valnämnden  
Ordförande lämnar order till Valledarn som redogör för nämnden budget för 
2019 och de nya tillkomna kostnaderna jämfört med budgeten för år 2018. 
Valledaren informerar om att andra kostnader som är beräknat att tillkomma är 
kostnader för extra röstmottagare för förtidsröstning.  
 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att anta budgeten för år 2019 och översända 
den vidare till beslut till Kommunfullmäktige.   
 
§30 
Godkännande av tjänstemän som ska kvittera förtidsröster som hanteras 
efter valdagen av PostNord  
 Ordförande läser upp punkten och informerar valnämnden om att 
följande namn (tjänstemän) som är anställda på Sekretariatet, Borås 
Stad, behöver godkännas för att kunna kvittera röster från PostNord 
som levereras till Valnämnden efter valdagen. 
 
• Saier Yousef 
• Lars-Olof Danielsson 
• Anna Enochsson 
• Ludvig Ahlstrand 
• Maria Lundqvist 
       
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att godkänna följande personer, att 
kvittera försändelser med röster från PostNord. 
 
 
§31 
Godkännande av postpersonal som ska vara involverade i hanteringen 
av förtidsröster. 
Valnämnden får hjälp av postpersonal med att hämta förtidsröstning, sortera 
och köra ut dem till respektive vallokal. Ett antal anställda personer på posten 
kommer att vara involverade i detta arbete. Namn på personer är som följer: 

 

• Nylén, Daniel 

• Isaksson,Joakim B Å 

• Sander,Kristina E 

• Kruslock, Gry Jonasdotter 

• Lindahl, Niklas 



  PROTOKOLL  
   2018-08-27 

• Torbjörn Andersson 

• Lindström, Ida 

• Carlsson,Henrik 

• Calestam, Anna 

• Wahlqvist, Klara 

• Carlsson, Leo  

På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att godkänna följande personer, anställda av 
PostNord för hanteringen av förtidsröster under förutsättning att CKS (Centrum för 
Kunskap och Säkerhet) har godkänt förslagna personer.   

                         
§32 
Ändring i vallokaler 
Två valdistrikt ändrade sina vallokaler, den första är vallokalen i Seglora 
område som hålls i Seglora bygdegård och detta gäller valdistrikt Seglora. Den 
andra vallokal som gäller Norrmalm området och det ska vara Bergdalskolan 
och detta gäller Valdistrikt Norrmalm. 
 

                     På ordförandens förslag beslutar valnämnden att godkänna ändringar av vallokalerna.  
      
§33 
Extra öppettider på vissa förtidsröstningslokaler.   
Öppettider på Norrby huset blev kl 13.00–18.00 den 25 augusti istället för att 
vara stängd medan öppettider på Sjöbo biblioteket blev lite längre än det 
ordinarie den 1 september (kl 09.00-15.00). 
 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att godkänna föreslagna öppettider på 
förtidsrötningslokalerna enligt det som nämns ovan.      
 
§34 

                      Godkännande av arbetsgrupper tjänstgöring valnatten.  
På valnatten tjänstgör 7 grupper av tjänstemän för att ta emot valmaterial som 
levereras av Ordförande och viceordförande från respektive valdistrikt. 
 
Grupp 1, Anders Graad och Desirée Carlsson, grupp 2 Louise Mattus Streiby 
och Ulla-Carin Aldenmalm, grupp 3 Karin Adamsson och Jan Petersson, 
grupp 4 Åke Marmander och Bengt Himmelman, grupp 5 Martin Jakobsson 
och Karin Graad, grupp 6 Ludvig Ahlstrand och Agneta Simring, grupp 7 Carl 
Morberg och Monica Lindqvist.  
 
På ordförandens förslag besluter Valnämnden att godkänna angivna grupper.   

 
§35 
Transport av valmaterial efter valdagen samt onsdagsräkning. 
 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att godkänna att Leif Karlsson och Ulf 
Rydmark som ansvariga för transporten av röster från valdagen samt röster från 
onsdagsräkning till Länsstyrelsen  
 
 



  PROTOKOLL  
   2018-08-27 

§36 
Inkomna skrivelser. 
Revisionsberättelsen, Valnämnden 2017. 
 
Valnämnden beviljades ansvarsfrihet för år 2017. 

 
§37 
Övrigt 
Valkansliet gör ett PM angående besöket som Valnämnden brukar göra till 
respektive valdistrikt på valdagen.   
 
§38 
Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum den 12 september kl. 09:00 i Stadshuset, 
Kungsgatan 55, vån 3.5 i Kommunstyrelsens stora sessionssal.  

 
 
                     Ordföranden tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 

                                          

 

                   Vid protokollet 

 
                      Saier Yousef 
 
 

Justeras 
 
 

Ordförande 
 
 

Ulla Krok (S) Sofia Andersson (V) 
 
 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2018-09-18 
 
 
 
 

Anslaget intygas Saier Yousef 
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