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   BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 

Valnämndensbudget för år 2018 
 
Valnämnden föreslås besluta: 
 
 Fastställa upprättat förslag till budget för år 2018 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
  
 
 
 
 
 
 
  Ulla Krok  
Datum  Ordförande  

 
 
 Tillstyrkes 
   Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
  Paul-Andre Safko  
Datum  Vice ordförande  

 
 
 



Valnämndens budget 2018
Sammanställning 

Intäkter från riktat stadsbidrag  
Totalt 1 600 000

Personalkostnad 
Totalt 4 270 302

Arvode 
Totalt 228 314

Material
Totalt 173 000

Tjänster
Totalt 656 000

Kommunfullmäktiges Uppdrag 
Totalt 400 000

Total kostnad för val 2018 5 727 616

Nettokostnad 4 127 616



Budget Valnämnden 2018
Stadsbidrag 

Ersättning för Förtidsröstningen
13,6kr per röstb i kommunvalet 2014 1600000

Totalersättning 1600000



Budget Valnämnen 2018
Personalkostnad

Valdistrikt
Ordförande 3 200
Vice ordförande 2 700
Ledamot 2 200
Ledamot 2 200
Ledamot 2 200
Vaktmästre 1 300
Summa arvoden 13 800
PO-pålägg 36,00% 4 968
Total per valdistrikt  18 768
Total per alla 88 valdistrikt 1651584

Utbildning 
Utbildning 500
PO-pålägg 36,00% 180
Summa för 1 röstmottagare 680
Total per alla 510 röstottagare 346800

Förtidsrösning 
 2 röstmottagare á 6 tim (200 kr/tim) 2 400
PO-pålägg 36,00% 864
summa per ställe 3 264
Totalt per alla 12 röstmottagningsställena 39168
Totalt 18 dagar på alla röstmottagare 705024

Röstmottagning Torget & Knalleland 
1 röstmottagare á 5 tim per dag, (200 kr/tim)) 1 000
PO-pålägg 36,00% 360
summa  1360
Summa för 6 pers per ställe och dag 8160
Summa för alla 3 ställena 24480
Totalt per alla 18 dager 440640

Valledningsarbete
2 pers á 8 tim ( 200 kr à tim) 3200
PO-pålägg 39,00% 1152
Summa 4352
Totalt per 8 veckor 174080

Personal Packning 
30 dagar á 6 tim  (150 kr/tim) 27000
PO-pålägg 36,00% 9720
Total för alla 30 dagar 36720

Utkörning och hämtning 
1 pers á 6 tim  (200 kr/tim) 1200



PO-pålägg 39,00% 468
summa 1668
Total per 6 dagar 10008

Ambulerande röstmottagare 
1 pers á 13 tim ( 200 kr/tim) 2600
PO-pålägg 39,00 % 1014
summa 3614
Total för 4 tjänstemän 14456

Personal valdagen 
4 pers á 12 tim (200 kr/tim) 9600
PO-pålägg 39,00% 3744
Totalt 13344

Personal onsdagsräkning 
7 pers á 7 tim (200 kr/tim) 9800
PO-pålägg 39,00% 3822
Totalt 13622

Extra Personal 
1 pers á 4 månader (24.000 kr/mån) 96000
PO-tillägg 39,00% 37440
Totalt 133440

Valledare 525600
PO-pålägg 39,00% 204984
Totalt 730584

Totalkostnad personal 4270302



Budget Valnämnden 2018

Valnämndens sammanträde 
5 sammanträden á 1 tim 2780
PO-pålägg 36,00% 1000,8
Summa arvoda per ledamot 3780,8
Totalt arvode för alla 14 ledamöter 52931

Valdagen 
1 ledamot á 8 tim 1529
PO-pålägg 36,00% 550,44
Summa arvode per ledamot 2079,4
Totalt arvode för alla 14 ledamöter 29112

Onsdagsräkning
1 ledamot á 6 tim 1251
PO-pålägg 36,00 450,36
Summa per ledamot 1701,4
Totalt arvode för alla 14 ledamöter 23819

Årsarvode för presidiet 
Ordförande och vice 90038
PO-pålägg 36,00 32414
Totalt arvode för presidiet 122452

Totalkostnad för arvoden 228314



Budget Valnämnden 2018
Materiella Kostnader  

Kläder/Piké T-shirt
140 st (130 kr/st) 18200

Namnbrickor 
176 stycken (50 kr/st) 8800

Skyltar 
Nya skyltar/ersättare 30000

Valsedelställ
Extra valsedelställe 10 000

Valstuga Knalleland 
1 svart valstuga för förtidsröstning 85000

Kontorsmaterial 
Pennor, sudgummi, tejp, limstift, mm. 15000
Datorer 6000
Totalt kontorsmaterial 21000

Totalt för materiella kostnader 173 000



Budget Valnämnden 2018
Tjänster 

Kaskelot (Valdatasystem) 111 000
Avtal med posten 150 000
Hyra av bilar 20 000
Transporter 35 000
Jour data 10 000
Hyra av vissa vallokaler 30 000
Datakommunikation 10 000
Hyra av förvaringslokaler 160 000
Annonser 80 000
Bevakningstjänster 20 000
Övrigt 30 000

Totalkostnad för material 656 000



Budget Valnämnden 2018
Uppdrag från Kommunfullmäktige att Höja valdeltagandet 

Reklam och marknadsföring
Utbilda informatörer 
Rekrytera extra personal på mötesplatser
Samarbetet mellan Valnämnden och andra aktörer 
Annonsering och Webbplacering internt 

Totalsumma 400 000



 
 
 
 
   BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 

Valstuga i Knalleland  
 
Valnämnden föreslås besluta: 
 
Ge anställda på Valnämndenskansli i uppdrag att ta de kontakterna som behövs för att få hjälp med att bygga 
en tredje valstuga.  
  
 
 
 
 
 
 
  Ulla Krok  
Datum  Ordförande  

 
 
 Tillstyrkes 
   Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
  Paul-Andre Safko  
Datum  Vice ordförande  

 
 
 



 

 

 PM 2017-08-31 

Valstuga i Knalleland  
Valnämnden i Borås Stad äger två stycken valstugor som används för förtidsröstning. 
Valstugorna används i andra sammanhang genom att lånas ut till andra aktörer inom 
Borås Stad som t ex under SM-veckan då brukar Borås Borås Tme:a AB låna av 
nämnden. 

De två valstugorna är byggda av Viskastrandsgymnasiet, där byggdes stugorna 
tillsammans med tillhörande ramp. Vid senaste valet (allmänna val 2014) placerades 
bägge stugorna vid Stora torget för att hinna med det stigande förtidsröstande flödet.  

I Knalleland disponerade Valnämnden över ett utrymme vid entrén till Knallerian i 
Knalleland vilket ledde till en del synpunkter från allmänheten. Det handlade om att 
det var för öppet så att det fanns risk för valhemligheten att röjas enligt synpunkterna. 
Utöver det blev röstmottagarna tidsbundna efter lokalens detaljerade öppettider vilket 
ledde till praktiska svårigheter. Röstmottagarna behöver ha lite tid på sig innan och 
efter röstningen varje dag dels för att förbereda sig för dagens röstning och dels för 
att förbereda morgondagen vilket var svårt eftersom de inte hade tillgång till lokalen. 

En tredje valstuga är den mest lämpliga lösningen, då har Valnämnden hanterat dels 
det som har med valhemligheten att göra och dels när det gäller de praktiska 
svårigheterna som benämnts.  

En tredje valstuga kan byggas med hjälp av Viskastrandsgymnasiet som är villiga att 
göra det på samma sätt som det gjordes med de tidigare valstugorna som har bra 
storlek och uppfyller tillgänglighetskraven. 

För att bygga en liknande valstuga så kräver det att beställningen är i ute i god tid. 
Det har med skolans arbetstider och beställningen av dem olika materialen att göra. 
Lärarna på skolan tror att det bästa är att börja så snart som möjligt vilket kan räknas 
med en start redan nu på hösten 2017. 

 

Saier Yousef 

Valledare  

033-35 70 69 

 

 



 
 
 
 
   BESLUTSFÖRSLAG 
 
 
 
 

Samarbetet mellan Valnämnden och Fritids-och Folk-
hälsonämnden (att höja valdeltagandet) 
 
Valnämnden föreslås besluta: 
 
Ärendet bevakas med ett senare tillfälle efter att det behandlats av Kommunstyrelsen.  
  
 
 
 
 
 
 
  Ulla Krok  
Datum  Ordförande  

 
 
 Tillstyrkes 
   Alternativt förslag 

 
 
 
 
 
  Paul-Andre Safko  
Datum  Vice ordförande  

 
 
 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (3) 
 

  
 Datum 

2017-06-08 
Diarienummer 

2017/FF0112  111 
Ida Grindsiö, 033 – 35 36 07 
Jolin Sewén, 0768 – 88 83 16 
Lovisa Larsson Allansson, 033 – 35 36 40 
 
 

  

 

 
 

Ökat valdeltagande 2018 
 

Förslag till beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att: 

- Inom ramen för samverkansuppdraget för lokalt inflytande, rikta insatser för 
ökat valdeltagande till områden med lågt valdeltagande. 

- Rikta insatser till förstagångsväljare, de som fyllt 18 år och de som nyss fått 
medborgarskap. 

- Ovanstående arbete påbörjas minst ett år före aktuellt val.  

 
För vidare beslut, skicka till Kommunstyrelsen: 
 

- Valnämnden om en central samordning av insatser för ett generellt ökat 
valdeltagande. 
 

- Att valdeltagande blir en "hela-staden-fråga" med ett gemensamt budskap. 
Andra nämnder får i uppdrag att också arbeta med frågan, såsom t ex 
arbetslivsnämnden och kulturnämnden.  

 

Sammanfattning 

Möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället är en viktig del i folkhälsoarbetet. 
Arbetet för ett ökat valdeltagande har tidigare samordnas från de lokala 
folkhälsosamordnarna på stadsdelarna, både i valen 2010 (Hässleholmen och Norrby) 
och valen 2014 (Hässleholmen, Norrby och Sjöbo). Fritids- och folkhälsonämnden har 
nu samverkansuppdraget för lokalt inflytande där valarbetet är en naturlig och viktig 
del. 

Utvärderingar från tidigare års arbete visar att det är viktigt att arbetet påbörjas minst 
ett år innan aktuellt val och att arbetet samordnas i Borås Stad där Valnämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden är två viktiga parter. 
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 Datum 

2017-06-08 
Diarienummer 

2017/FF0112  111 
Ida Grindsiö, 033 – 35 36 07 
Jolin Sewén, 0768 – 88 83 16 
Lovisa Larsson Allansson, 033 – 35 36 40 
 
 

  

 

 
 

Bakgrund 
 

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsan. Att känna inflytande och möjlighet att påverka den 
egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Om individer eller grupper 
upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället 
uppstår maktlöshet. Valdeltagandet i valet till riksdag, kommun och landsting är 
indikatorer på delaktighet och inflytande.  
 
Arbetet för ett ökat valdeltagande har tidigare samordnas från de lokala 
folkhälsosamordnarna på stadsdelarna, både i valen 2010 (Hässleholmen och Norrby) 
och valen 2014 (Hässleholmen, Norrby och Sjöbo).  
 
År 2010 ingick det lokala arbetet på områdena Hässleholmen och Norrby (eftersom 
det var på dessa områden det lokala folkhälsoarbetet fokuserades) i den centrala 
satsningen som gjordes i Borås Stad. Fokus låg då på att öka antalet förstagångsväljare. 
I det lokala arbetet handplockades personer, väl kända på respektive område, för att 
sprida budskapet att gå att rösta. Detta arbete var lyckat och antalet förstagångsväljare 
ökade.  
 
Inför supervalåret 2014 samordnades en informationsinsats på stadsdelarna, ”din röst 
är viktig”, som riktade sig till röstberättigade medborgare i allmänhet. Olika 
informationsmaterial och give-aways trycktes upp och delades ut med utgångspunkt 
från mötesplatser i stadsdelarna. Parallellt skapades även en webbsida, boras.se/val, på 
lätt svenska med information om varför man skulle gå och rösta. 
 
Förvaltningens övervägande 

Utvecklingsledarna på folkhälsoenheten med ett lokalt ansvar (tidigare 
folkhälsosamordnare) har goda kontakter på områdena Norrby, Sjöbo och 
Hässleholmen/Hulta. Bland annat genom områdesnätverk, där lokala aktörer på 
området samverkar för att utveckla respektive stadsdel och ett nära samarbetet med 
respektive mötesplats på området. Tillsammans med de lokala mötesplatserna blir de 
en naturlig plattform för det strategiska och operativa arbetet för ett ökat 
valdeltagande på områden med lågt valdeltagande. 

Att det lokala arbetet 2010 ingick i en central satsning, till skillnad från 2014, var 
framgångsrikt. Det är därför av betydelse att uppdraget för 2018 breddas till en ”hela-
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 Datum 
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Diarienummer 
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staden fråga” och att initiativet kommer ifrån Valnämnden tillsammans med Fritids- 
och folkhälsonämnden där samverkansuppdraget för lokalt inflytande finns. Andra 
viktiga nämnder i arbetet för ökat valdeltagande är till exempel Arbetslivsnämnden och 
Kulturnämnden. 

Bilagor 
Statistik över områden med högst respektive lägst valdeltagande. 
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                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2017-06-21 
 
 

 

§ 74             2017/FF0112  111 
Valdeltagande 2018 

  
Möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället är en viktig del i folkhälsoarbetet. Arbetet för 
ett ökat valdeltagande har tidigare samordnas från de lokala folkhälsosamordnarna på 
stadsdelarna, både i valen 2010 (Hässleholmen och Norrby) och valen 2014 (Hässleholmen, 
Norrby och Sjöbo). Fritids- och folkhälsonämnden har nu samverkansuppdraget för lokalt 
inflytande där valarbetet är en naturlig och viktig del. 
Utvärderingar från tidigare års arbete visar att det är viktigt att arbetet påbörjas minst ett år innan 
aktuellt val och att arbetet samordnas i Borås Stad där Valnämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden är två viktiga parter. 
 
 
Bilaga: Statistik över områden med högst respektive lägst valdeltagande. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att: 
 
- Inom ramen för samverkansuppdraget för lokalt inflytande, rikta insatser för ökat valdeltagande 

till områden med lågt valdeltagande. 
 

-  Rikta insatser till förstagångsväljare, de som fyllt 18 år och de som nyss fått medborgarskap. 
 

- Ovanstående arbete påbörjas minst ett år före aktuellt val.  
 
För vidare beslut, skicka till Kommunstyrelsen: 
 
- Valnämnden om en central samordning av insatser för ett generellt ökat valdeltagande. 

 
- Att valdeltagande blir en "hela-staden-fråga" med ett gemensamt budskap. Andra nämnder får i 

uppdrag att också arbeta med frågan, såsom till exempel Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2017-06-28  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Erik Johnson (MP) 
Ordförande  

                                                                                                                              Forts. 
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                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2017-06-21 
 
 

 

 
Forts. § 74 

 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2017-06-29. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valdeltagande 2014

Hässleholmen - Alnen 50,47
Hässleholmen - Fjärding 58,99
Norrby Billdalsgatan 63,82
Kristineberg - Gässlösa 64,59
Sjöbo Torg 65,49
Hulta Västra 66,29
Norrby Spinnaren 66,79
Sjöboklintområdet 66,98
Hässleholmen - Boda 68,17
Hässleholmen Norra 69,12
Sjöbo Ekäng 69,70
Totalt Borås 82,10
Fristad Västra 88,26
Brämhult Svensgärde 88,38
Brämhult Norra 89,08
Sandared 1 Öster 89,48
Sjömarken 2 Norra 89,83
Gingri 90,13
Hestra - Ekås 90,24
Äspered 90,24
Tämta - Vänga 90,51
Bredared 90,92
Kristineberg 92,46



50,47 
58,99 

63,82 
64,59 
65,49 
66,29 
66,79 
66,98 
68,17 
69,12 
69,70 

82,10 
88,26 
88,38 
89,08 
89,48 
89,8  
90,1
90,2
90,2
90,5
90,9

92

Hässleholmen - Alnen

Hässleholmen - Fjärding

Norrby Billdalsgatan

Kristineberg - Gässlösa

Sjöbo Torg

Hulta Västra

Norrby Spinnaren

Sjöboklintområdet

Hässleholmen - Boda

Hässleholmen Norra

Sjöbo Ekäng

Totalt Borås

Fristad Västra

Brämhult Svensgärde

Brämhult Norra

Sandared 1 Öster

Sjömarken 2 Norra

Gingri

Hestra - Ekås

Äspered

Tämta - Vänga

Bredared

Kristineberg
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BESLUTSFÖRSLAG 

Uppdrag till Valnämnden att ta fram en strategi så att så 
många som möjligt går och röstar. 
Valnämnen föreslås besluta: 

Ge anställda på Valnämndens kansli i uppdrag att utreda möjligheter enligt upprättade förslag. 

Ulla Krok 
Datum Ordförande 

Tillstyrkes 
 Alternativt förslag 

Paul-Andre Safko 
Datum Viceordförande 



 
 
 
Stadsledningskansliet 
Avd: Sekretariat  
Handläggare: Saier Yousef 

PM 
Sida 
1(2) 

2017-08-31 Dnr 2017/KS0579 110 

  

 
 

 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Kungsgatan 55 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

 

 
 
Uppdrag till Valnämnden att ta fram en stra-
tegi så att så många som möjligt går och rös-
tar 
Valnämnden i Borås Stad har en central roll genom att genomföra valen på lokalnivå. 
Uppgifterna handlar om olika delar, dock mestadels det praktiska som att rekrytera 
röstmottagare, utbilda dem, ordna vallokaler, kontakter med Valmyndigheten och ta 
fram riktlinjer, informera såväl allmänheten som politiska partier och upplysa dem om 
valets moment, m.m. 
 
Vid de senaste valen har Valnämnden börjat med lite olika insatser som uppmaning 
till allmänheten att vara delaktiga i valen. Reklam, träffa de olika kategorierna i sam-
hället var det tyngsta arbetet utöver de vanliga åtgärder som annonseringar i de olika 
tidningar, hemsidor och så vidare. 
 
De 17 augusti 2017 fattade Kommunfullmäktige ett beslut att ge Valnämnden i uppdrag 
att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och röstar.  
 
Valdeltagande varierar mellan de olika valdistrikten vilket kan vara mellan runt 50 % 
på den ena och runt 90 % på den andra. Skillnaden mellan valdeltagande mellan de 
olika valdistrikten kan variera även från ett valår till den andra eller mellan allmänna 
val och EU-val som ett exempel. 
 
2014 beslutade Valnämnden att valkansliet (tjänstemän) ska undersöka de områdena 
som är kända för lågt valdetagande och därmed ta åtgärder för att höga valdeltagande 
i just dem områdena. Insatserna infattades i stort sätt i form av närvarande i mötes-
platserna, informationsträff på några bibliotek, använda Mobile Info Center som en 
valinformatör, detta gav lite olika utfall på de vissa ställena.  
 
Insatser kan ha bättre effekt på de olika ställena är beroende på folkgruppen, vad dem 
har för intresse och var man kan nå dem på bästa sätt. Reklam kan vara mer synligt 
för alla i hela staden. Med reklam menas affischer/poster som kan sättas på bland 
annat på bussar och allmänna platser där allmänhetens närvaro är hög. Valnämnden 
använde sig av en reklambyrå (Mecka reklambyrå) i Borås under år val 2010 vilket kan 
upprepas. 
 
Ett samarbete med Fritids-och Folkhälsonämnden är viktigt med tanke på att sist 
nämnde Fritids-och Folkhälsonämnden att det är de som har detta ansvar och har 
sina kanaler då de kontaktar medborgare och för fram budskapet. Nämnden var aktiv 
under senaste valet (val 2014) utan att ha ett direkt samarbete med Valnämnden vilket 
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kanske räknas som mindre bra men ändå kan det användas som en grund för ett 
kommande samarbete. Med ett eventuellt samarbete med Fritids- och Folkohälsoför-
valtningen kan man komma i kontakt med de olika föreningarna på bättre sätt som i 
sin tur skulle leda till bättre kommunikation med medborgare.   
 
Mobile Info Center som ligger under Arbetslivsförvaltningen var en av de aktörer 
som Valnämndenskansli hade samarbete med. Nämnden utbildade i första början 
personalen om det svenska valsystemet och vikten av demokrati. Personalen på mo-
bile Info Center agerade som ombud när det gäller att uppmana folk om hur viktigt 
det är att delta i valet och att ett demokratiskt samhälle vårdas av medborgare genom 
valdeltagande. Den här möjligheten kan utnyttjas på nytt inför nästa val då har Val-
nämnder bättre närvaro på de olika områdena. 
 
En bättre närvaro på sociala medier kan leda till en större bas för bättre kontakt med 
unga medborgare som är mer aktiva och tillgängliga på, bland annat Facebook och 
andra sociala medier. Reklam och information om valet kan lätt uppdateras och till-
gängliggöras på sådana sidor vilket kan vara en bra påminnelse för den kategorin.    
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att reklam, samarbete med andra aktörer 
leder till extra kostnad när det gäller genomförande av valet men å andra sida finns 
goda chanser till ett ökat valdeltagande. Med detta sagt uppmanas Valnämnden att ge 
anställda på Valnämndenskansli i uppdrag att utreda möjligheter till dessa förslag och 
att sätta dem i verkligheten med ett syfte att höja valdetagande i hela Borås Stad. 
 
 
 
Stadsledningskansliet, Sekretariat  
 
Saier Yousef 
Valledare  
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§ 154    2013/KS0609 110 
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och rösta! 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 98, sid B 1979)  
 
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 
september 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Valnämnden 
ges i uppgift att utarbeta en strategi för att höja valdeltagandet i Borås enligt 
motionens intentioner. 
 
Motionen har varit remitterad till Valnämnden. 
 
Motionärens förslag att Valnämnden ska bjuda in lokala politiker till lämpliga 
mötesplatser på områden med lågt valdeltagande och förslaget att politiker med 
god förankring i de aktuella områdena ska låta sig intervjuas i radio och tidningar, 
har alldeles säkert en positiv inverkan på människors benägenhet att gå och rösta. 
Uppgifterna ligger dock så nära den vanliga partipolitiken, att det finns risk för 
sammanblandning med Valnämndens opolitiska ansvar för att arrangera 
genomförandet av valet, om Valnämnden arrangerar något sådant. Valnämnden har 
avstyrkt förslagen i den delen med motiveringen att uppgifterna ligger utanför 
nämndens ansvarsområde. Inget hindrar dock partiföreträdare eller andra att verka 
för att den politiska debatten och informationsinsatserna från partierna ökar inom 
områden med lågt valdeltagande.  
 
Valnämnden arbetar redan med upplysning inom områden med lågt valdeltagande i 
linje med vad motionären önskar. De övriga förslagen är i och för sig bra för att 
öka intresset för val och demokrati men ligger utanför Valnämndens 
kompetensområde. Motionen kan med dessa konstateranden anses besvarad.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 305 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
Ge Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går 
och röstar, och därmed förklara motionen besvarad. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Morgan Hjalmarsson (L) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Ge Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och röstar, och 
därmed förklara motionen besvarad. 
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Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 augusti 2017 
 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Ulrik Nilsson (M)  Leila Pekkala (S) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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