
 PROTOKOLL 
 2017-12-05 

 

 
 
 
 
Tid och plats  
Klockan 18:00–18:23 i Stadshuset, Kungsgatan 55, Kommunstyrelsens stora 
sessionssal. 

 
Omfattning 
§§ 28-35 

 
Närvarande ledamöter  
Ulla Krok Ordförande (S) 
Paul-Andre Safko Vice ordförande (M) 
Sofia Andersson (V) 
Kjell Hjalmarsson (MP) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Patric Silfverklinga (SD)        
 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
 
För Per-Olof Löfgren (KD)   -Berit Johansson (M)         
  
 
Närvarande ersättare  
Berit Johansson (M) 
Birgit Holm (L)  
Andreas Exner (SD) 

 
 

Övriga 
Saier Yousef och Anna Enochsson (Valkansliet)  
 
§28 
Sammanträdets öppnande. 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och för-
klarar detsamma öppet. 
 
§29 
Godkännande av dagordning.  
Ordföranden lämnar ordet fritt i mening om behov av ajournering önskas.  
 
På ordförandens förslag godkänner Valnämnden föreslagen dagordning.   
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§30 
Protokollsjustering.  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Berit Johansson (M) och 
som ersättare Birgit Holm (L). 
 
Valnämnden fastställer beslutet om justeringen. 
 
§31 
Tertial 2 för Valnämndens Budget 2017. 
Ordföranden redogör om tertial 2 för Valnämndens budget år 2017 med  
förklaringen om budgetens resultat. Valnämndens budget skildrar ett under-
skott vilket beror på dels den nya valstugans kostnader som budgeterades för 
2018 samt valsystemet Kaskelots kostnader. 
 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att ärendet läggs till handlingarna. 
 
 
§32 
Ansökan om medel för ett ökat valdeltagande från Myndigheten för 
ungdoms – och Civilsamhällesfrågor (MUCF)  
Valnämndenskansli upplystes om möjligheten till att söka medel för att öka 
valdeltagandet inför valet 2018 samt 2019. Valnämndens presidium vägde 
fördelen med detta och beslutade att en ansökan skulle skickas in på förhand 
med anledning av kort svarsdatum. Uppdraget som Valnämnden har fått från 
Kommunfullmäktige samstämmer med ansökan till ovan nämnda myndighet, 
varför det är viktigt att nämnden också godkänner vidtagna åtgärder.    
 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att godkänna vidtagna åtgärder.  

 
§33 
Strategier för ökat valdeltagande (uppdrag från Kommunfullmäktige 
den 17 augusti 2017). 
Ordföranden inleder med en sammanfattning av strategier för ökat valdelta-
gandet utifrån det gemensamma mötet med berörda nämnder. 
  
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att ge tjänstemän på Valnämndenskansli i 
uppdrag att bilda en arbetsgrupp tillsammans med andra tjänstemän på de berörda förvalt-
ningarna för att genomföra uppdraget för ett ökat valdeltagande, utifrån sammanställ-
ningen från det gemensamma mötet den 2 oktober 2017. Strategin ska även inkludera 
personer med funktionsnedsättning.           
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§34 
Inkomna skrivelser.   
Ordförande lämnar ordet till Saier Yousef som redogör inkomna skrivelser 
från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen beslutar om valdi-
striktsindelning enligt Kommunfullmäktige i Borås Stads förslag inför 
allmänna valet 2018. Valnämnden informerades om att inför Europaparla-
mentsvalet 2019 behöver kommunen se över valdistrikten.   
 
§35 
Övrigt. 
Saier Yousef informerar att en skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län har inkommit med innehållet att Länsstyrelsen utbildar Valnämnden i 
samtliga kommuner inom länet när valet närmat sig. 
 
Anna Enochsson informerar om att Valnämndenskansli under våren 2018 
kommer att ha en praktikant från Högskolan i Borås som ska arbeta med för-
arbetet inför valet. 
     
 

          
         Nästa sammanträde. 
 

Nästa sammanträde för Valnämnden blir i februari månad och ett datum 
kommer vid senare tillfälle. 
 
Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och önskar alla en god jul 
och gott nytt år och förklarar sammanträdet avslutat kl 18.23.    
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  Vid protokollet 
 
 
 
Saier Yousef 

 
 

         Justeras 
 

 
 
Ordförande 

 
 
Ulla Krok Berit Johansson  

 
 

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-12-20 

 
 
 
 
Anslaget intygas                                                 Saier Yousef 
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