
  PROTOKOLL  
   2018-09-12 

 

 

 

Tid och plats 
Klockan 09:00–09:12 i Stadshuset, Kungsgatan 55, vån 3.5, i 
Kommunstyrelsens Stora sessionssalen. 

 
Omfattning 
§§ 39-44 

 
Närvarande ledamöter 
Ulla Krok Ordförande (S) 
Paul-Andre Safko Vice ordförande (M) 
Kjell Hjalmarsson (MP)                                                                  
Anne-Marie Ekström (L) 
Per-Olof Löfgren (KD)  
Patrik Silfverklinga (-) 

 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 

 
Roger Olsson(S) tjänstgjorde för Sofia Andersson (V)                                                      

Närvarande ersättare 
Roger Olsson (S) 
Ninni Dyberg (S)   
Birgit Holm (L) 
Andreas Exner (SD) 

 
Övriga 
Saier Yousef  (Valkansliet) 
Lars-Olof Danielsson (Sekretariatet) 
Louise Streiby ( Sekretariatet) 
Karin Adamsson (Sekretariatet) 
Åke Marmander (Sekretariatet) 
Anna Enochsson (Sekretariatet) 
Maria Lundqvist (Valkansliet) 
Jon Hjärne (Kvalitet- och Utveckling) 
Camilla Christensen (Kvalitet- och Utveckling) 

Åsa Matsson (Ekonomistyrning) 
Bengt Himmelmann (Samhällsplanering) 
Carl Morberg (Sekretariatet) 
Ludvig Ahlstrand (Valkansliet) 
Rasmus Lundqvist (Koncerninköp) 
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§39 
Sammanträdets öppnande 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens sammanträde och 
förklarar detsamma öppet.  

 

§40 
Godkännande av dagordning 

 
På ordförandens förslag godkänner Valnämnden föreslagen dagordning. 

 
§41 
Protokollsjustering 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Kjell Hjalmarsson (MP) 
och som ersättare Anne-Marie Ekström (L) 
 

På ordförandes förslag fastställer Valnämnden beslutet om justeringen. 
 

§42 
Information om beslut borttagen valambassadör  
Ordförande informerar om att en av valambassadörerna borttogs omedelbart 
eftersom valkansliet upptäckte att personen har ett politiskt uppdrag. 
 
Ordförande lämnar ordet till stadsjuristen för att klargöra om det har skett 
något som påverkar valet. Stadsjuristen kan inte se att sådan skada har hänt, 
utan konstaterar alla valambassadörerna jobbade ideellt för att höja 
valdeltagande.      
 
 
§43 
Preliminära rösträkning (Onsdagsräkning)  
 Ordförande läser upp namn på grupperna som är redo att tjänstgöra 
som röstmottagare vid onsdagsräkningen. Ordföranden informerar 
valnämnden att ledamöter och ersättare från Valnämnden är fria att 
stanna kvar och observera hur räkningen går till.   
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Grupperna är som följer: 
 
Grupp 1 
 
 Camilla Christensen 

 Åke Marmander  

 Lars-Olof Danielsson 

 Åsa Matsson 

 Maria Lundqvist 
 
                      Grupp 2   

              

 Bengt Himmelmann  

 Karin Adamsson 

 Carl Morberg  

 Ludvig Ahlstrand  
 
 
                     Grupp 3  
 

 Jon Hjärne 

 Rasmus Lundqvist  

 Anna Enochsson 

 Louise Streiby  
 

 
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att godkänna följande personer, att 
tjänstgöra som röstmottagare vid onsdagsräkningen. 

  
 
§44 
Nästa sammanträde 
Valnämndens ordförande kommer att kalla Valnämnden till ett sammanträde 
någon gång i slutet av november månad.  

 
 
                     Ordföranden tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. Kl 09:12 samt    
                     förklarar att onsdagsräkningen kan påbörjas.                                  
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                   Vid protokollet 

 

                      Saier Yousef 
 
 

Justeras 
 
 

Ordförande 
 
 

Ulla Krok (S) Kjell Hjalmarsson (MP) 
 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2018-10-11 
 
 
 
 

Anslaget intygas Saier Yousef 


