
PROTOKOLL 
2018-02-28 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tid och plats 
Klockan 18:00–18:53 i Stadshuset, Kungsgatan 55, Gallerisalen. 

 
Omfattning 
§§ 1-10 

 
Närvarande ledamöter 
Ulla Krok Ordförande (S) 
Paul-Andre Safko Vice ordförande (M) 
Sofia Andersson (V) Anlände kl 18.10                                                                             
Kjell Hjalmarsson (MP) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Patric Silfverklinga (SD) 

 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 

 
För Sofia Andersson (V) tjänstgjorde Björn Johansson (S) 

För Per-Olof Löfgren (KD) tjänstgjorde Berit Johansson (M) 

Närvarande ersättare 
Berit Johansson (M) 
Björn Johansson (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Roger Olsson (S) 

 
 

Övriga 
Saier Yousef och Ludvig Ahlstrand (Valkansliet) 

 
§1 
Sammanträdets öppnande. 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och 
förklarar detsamma öppet. 
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§2 
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. 

 
På ordförandens förslag godkänner Valnämnden föreslagen dagordning samt 
beslutsordning. 

 
§3 
Protokollsjustering. 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Björn Johansson (S) och 
som ersättare Paul-Andre Safko (M). 
 
På ordförandes förslag fastställer Valnämnden beslutet om justeringen. 

 
§4 
Remiss från Justitiedepartementet, Stärkt skydd för valhemligheten. 
Ordförande informerar om att remissen med förslag på nya valskärmar  
tidigare har behandlats på Valnämdens sammanträde. Nämnden tillstyrkte 
förslagen i sin helhet förutom förslaget med nya valskärmar, då detta leder 
till höga kostnader och praktiska svårigheter för kommunen. I den senaste 
remissen var inte förslaget med nya valskärmar inkluderat därav tillstyrker 
Valnämnden Justitiedepartementets remiss.  

 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att föreslå Kommunstyrelsen besluta att 
tillstyrka remissen. 

 
§5 
Godkännande röstningslokaler och vallokaler 
Valkansliet informerar om dem krav som finns för röstningslokaler och 
vallokaler, att de är tillgängliga och anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. 

 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att godkänna de angivna röstningslokaler 
och vallokaler med förutsättning att dessa är tillgänglighetsanpassade. 

 
§6 
Rekrytering av röstmottagare 
Tidigare rutiner för rekryteringen av röstmottagare anger hur 
rekryteringsprocessen sker i praktiken. 

 
                        Sofia Andersson (S) anländer till sammanträdet och Björn Johansson (S) 

återgår. 
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På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att godkänna angivna rutiner vid 
rekrytering av röstmottagare och att utannonsering sker samtidigt med inbjudan till tidigare 
röstmottagare. 

 
§7 
Årsredovisningen 2017 
Tidigare års resultat och verksamhet redovisas. Utfallet blev 242 tkr sämre än 
budgeterat. Det beror bl a på att Valnämnden införskaffat ett nytt valdatassystem 
(Kaskelot) som är nödvändigt för rekryteringen av röstmottagarna samt för att 
administrera valet 2018. Dessutom har kostnad för en ny valstuga till viss del 
belastat 2017 års budget istället för 2018. 

 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att ärendet läggs till handlingarna. 

 
§8 
Budget 2018:2 
Valnämndens budget, del 2 för år 2018. Valkansliet redovisar 
budgetförändringen i jämförelse med den första budgeten. 

 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att ärendet läggs till handlingarna. 

 

§9 
Övriga frågor 
Valnämnden frågar när den nya valstugan är klar. Valkansliet informerar om 
att valstugan snart är färdigställd och att den är tillgänglighetsanpassad med 
ramp, efter de krav som finns. 

 
§10 
Nästa sammanträde. 
Nästa sammanträde för Valnämnden kommer att skickas vid senare tillfälle. 
 
Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar sammanträdet 
avslutat kl 18.53. 
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                     Vid protokollet 

 
                      Saier Yousef 
 
 

Justeras 
 
 

Ordförande 
 
 

Ulla Krok (S) Björn Johansson (S) 
 
 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2018-03-16 
 
 
 
 

Anslaget intygas Saier Yousef
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