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Tid och plats  
Klockan 18.00–18,17 i Stadshuset, Kungsgatan 55, vån 4.5, Galleri sal. 

 

Omfattning 
§§ 12-18 

 

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  
Roger Olsson (S) 
Berit Johansson (M) 
Birgit Holm (L)  
Anderas Exner (SD) 

 

Övriga 
Saier Yousef                                                                -valledare  
 
§12 
Sammanträdets öppnande. 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och för-
klarar detsamma öppet. 
 
§13 
Godkännande av dagordning.  
På ordförandens förslag godkänner valnämnden föreslagen dagordning.   

 
§14 
Protokollsjustering.  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Per-Olof Löfgren och 
som ersättare Roger Olsson. 
 
Valnämnden fastställer beslutet om justeringen. 
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§15 
Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Valnämnden år 2016. 
Ordföranden redogör för Valnämnden revisionsberättelse och informerar 
om att stadsrevisionen tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarfrihet för år 
2016, se bilaga.      
 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att ärendet läggs till handlingarna. 
 
§16 
Motion av Falco Guldenpfenning (KD), Ingela Hallgren (KD), Hans 
Gustavsson (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) angående kommunens 
indelning i valkretsar vid val 2018.  
Ordföranden lämnar ordet fritt och Valnämnden argumenterar över motion-
en. Ordföranden till och med förklarar för nämnden att som sakupplysning 
har nämnden haft möjlighet att bereda två ärende i samma mening vid tidi-
gare tillfällen. 
 
Kjell Hjalmarsson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till motionen samt avslag på förslaget 
från ordföranden att avstyrka motionen. 
 
Ordföranden ställer propositionen på de två alternativen och finner att förslaget att av-
styrka motionen vinner bifall. 
 
Kjell Hjalmarsson (MP), Anne-Marie Ekström (L) och Per-Olof Löfgren 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för inlämnande protokollsan-
teckning, se bilaga. 

 
§17 
Övrigt  
Saier Yousef redogör för Valnämnden ett eventuellt utbildningstillfälle av 
länsstyrelsen i Vännersborg. Utbildningstillfälle ska handla om rösträkning, 
personrötning och sättet att ta emot röster från valnämnden efter det s k 
onsdagsräkning.    

 
§18 
Nästa sammanträde 
Nästa valnämndssammanträde blir i augusti månad och ett datum kommer ut 
vid senare tillfälle. 
 
Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och önskar alla en trevlig 
kväll och förklarar sammanträdet avslutat kl 18.17.    
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Vid protokollet 
 
 
 
Saier Yousef 

 
 
 
 
Justeras 

 
 
 
Ordförande 

 
 
Ulla Krok Per-Olof Löfgren  

 
 
 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-06-20  

 
 
 
 
Anslagets intygas                                                 Saier Yousef 


