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 2017-09-05 

 

 
 
 
 
Tid och plats  
Klockan 18.00–19.09 i Stadshuset, Kungsgatan 55, vån 4.5, Gallerisalen. 

 
Omfattning 
§§ 19-27 

 
Närvarande ledamöter  
Ulla Krok. Ordf. (S) 
Paul-Andre Safko, Vordf. (M) 
Sofia Andersson (V) 
Kjell Hjalmarsson (MP) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Per-Olof Löfgren (KD) 
Patric Silfverklinga (SD)         
 
Närvarande ersättare  
Berit Johansson (M) 
Birgit Holm (L)  
Anderas Exner (SD) 

 
Övriga 
Saier Yousef och Anna Enochsson (Valkansliet)  
 
§19 
Sammanträdets öppnande. 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och för-
klarar detsamma öppet. 
 
§20 
Godkännande av dagordning.  
Ordföranden lämnar ordet fritt i mening om behov av ajounering så önskas.  
 
På ordförandens förslag godkänner Valnämnden föreslagen dagordning.   

 
§21 
Protokollsjustering.  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Patric Silfverklinga och 
som ersättare Berit Johansson. 
 
Valnämnden fastställer beslutet om justeringen. 
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§22 
Valnämndens budget för år 2018.  
Tjänstemannen (Saier Yousef) redogör budgeten för år 2018 för Valnämnden 
med fokus på de nytillkomna kostnaderna som handlar om bland annat upp-
drag från Kommunfullmäktige till Valnämnden samt en ny valstuga.    
 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att fastställa upprättade förslag till budget 
för år 2018 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD). 
 
§23 
Valstuga i Knalleland.  
Ordföranden lämnar ordet till Saier Yousef som inleder en förklarning om 
varför Valnämnden behöver ha en tredje valstuga. Den tredje stugan behövs 
för att placeras i Knalleland och Valnämnden fick hjälp av Viskastrandsgym-
nasiet som byggde de tidigare två valstugorna som användes och placerades 
på Stora torget vid valet 2014, se bilaga. 
 
Valnämnden diskuterar frågan och vill att förslag på flera leverantörer skall 
undersökas. 
 
Valnämnden beslutar: 
Att förvärva ytterligare en ny valstuga att placeras i Knalleland. 
Att inhämta kostnader för valstugan från OSA-enheten och Viskastrandsgymnasiet. 
Att delegera till presidet beslut om val av leverantör.     

 
§24 
Samarbetet mellan Valnämnden och Fritids-och Folkohälsonämnden 
(att höja valdeltagandet)  
 
Valnämnden beslutar att ärendet borttas från dagordning och ska inkluderas i nästa 
punkt på dagordning (uppdrag till Valnämnden att ta fram en strategi så att så många 
som möjligt går och röstar).       
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§25 
Kommunfullmäktiges uppdrag åt Valnämnden (Höja valdeltagande)  
Den 17 augusti fattade Kommunfullmäktige i Borås stad ett beslut att ge 
Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går 
och röstar.   
 
Valnämnden diskuterade uppdraget samt funderade över det bästa sättet att 
börja med som första steg. Det uppkom också fråga om det beslutet som 
togs på Fritids-och Folkhälsonämnden som handlar om valdeltagandet och 
ett eventuellt framtidssamarbete med Valnämnden inför valåret 2018. 
 
Valnämnden beslutar att bjuda in Arbetslivsnämnden, Fritids-och Folkohälsonämnden, 
Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden samt Kulturnämnden till ett gemensamt möte 
för att utarbeta strategier som ska leda till ökat valdetagande.      
 
§26 
Övrigt. 
Valnämnden hade vid ett tidigare sammanträde önskemål om att få möjlighet 
till en särskild utbildning i rösträkning, personröstning och mandatfördelning. 
 
Saier Yousef informerar att ett svar från Länsstyrelsen i Västra Götaland län 
har kommit och att Länsstyrelsen utbildar Valnämnderna i samtliga kommu-
ner inom länet när valet närmat sig. 
     
 

         §27 
         Nästa sammanträde. 

Nästa Valnämndssammanträde blir i november månad och ett datum kom-
mer ut vid senare tillfälle. 
 
Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och önskar alla en trevlig 
kväll och förklarar sammanträdet avslutat kl 19.09    
   
 
  

        
  



 PROTOKOLL 
 2017-09-05 

 

  Vid protokollet 
 
 
 
Saier Yousef 

 
 

         Justeras 
 

 
 
Ordförande 

 
 
Ulla Krok Patric Silfverklinga  

 
 

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-09-22 

 
 
 
 
Anslaget intygas                                                 Saier Yousef 


	Protokoll 2017-09-05
	Tid och plats
	Omfattning
	Närvarande ledamöter
	Närvarande ersättare
	Övriga


