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Sammanträdesdatum

2018-09-12

Valnämnden

Plats och tid Sessionssalen, stadshuset onsdag den 12 september 2018 kl. 08:00 – 15:40

Beslutande ledamöter Anna Lena Andersson (S)
Helena Bååth (S)
Ulla Cassel (V)
Roland Johansson (SD)
Jan Lindeberg (M) tjänstgörande ersättare för Andreas Strandberg (M)
Monika Utter (MP)
Bert Broman (M)

Ej beslutande ersättare HåGe Persson (M) kl 8.00-14.00, 14.30-15.25
Carl-Johan Svensson (S)
Björn Flinth (S) kl 8.00-14.45

Övriga närvarande Tjänstemän
Emma Risberg, valsamordnare
Jessica Hedlund, utredare
David Helsing, säkerhetssamordnare
Carin Lilliehöök, utredare
Maria Östgren, kommunsekreterare

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 30-34
Maria Östgren

Ordförande
Anna-Lena Andersson (S)

Justerande
Bert Broman (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-12 Paragrafer § 30-34

Datum då anslaget sätts upp Anslagsdatum Datum då anslaget tas ned Tas ned datum

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på stadshusets kansli

Underskrift
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Sammanträdesdatum

2018-09-12

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 30  preliminära rösträkning av för(Rutin för 
valnämndens preliminära rösträkning av förtidsröster 
(onsdagsräkning)

3

§ 31  preliminära rösträkning av för(Granskning och 
räkning av de förtids- och utlandsröster som inte 
räknats i vallokalerna, "Onsdagsräkning"

4 - 8

§ 32  preliminära rösträkning av för(Informationsärende 9
§ 33  preliminära rösträkning av för(Redovisning av 

delegationsbeslut
10

§ 34  preliminära rösträkning av för(Övrigt 11
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-12

Valnämnden

§ 30

Rutin för valnämndens preliminära rösträkning av 
förtidsröster 

Beslut
Valnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar om förslag till arbetsordning för valnämndens 
onsdagsräkning. Valnämnden övervakar förrättningen och tjänstemän från 
kanslienheten sköter avprickning i röstlängden och sammanräkning av röster. 
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5)

2018-09-12

Valnämnden

§ 31

Granskning och räkning av de förtids- och 
utlandsröster som inte räknats i vallokalerna, 
"Onsdagsräkning"

Beslut
Valnämnden överlämnar den preliminära rösträkningen till länsstyrelsen

Beskrivning av ärendet
Valnämnden granskar och sammanräknar preliminärt 324 förtidsröster.
Det är underkända förtidsröster från vallokalerna, förtidsröster som inte 
granskats i vallokalerna och brevröster (från utlandet) och ambassadröster.

Bilagor
1. Sammanställning förtidsröster.

2. Resultat sammanräkning.

______
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Bilaga 1 
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Bilaga 2
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-12

Valnämnden

§ 32

Informationsärende

Beslut
Valnämnden noterar den muntliga informationen. 

Beskrivning av ärendet
Valsamordnaren informerar om att kommunen gjort en polisanmälan gällande 
otillåten affischering vid förtidsröstningslokalen i Folkets Hus.

Dessutom har kommunens säkerhetssamordnare på valdagen, efter information 
från vallokalens ordförande, plockat ned ett klistermärke med politiskt budskap 
i valdistrikt Karlberg. 

______
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-12

Valnämnden

§ 33

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Valnämnden noterar redovisningen av delegationsbesluten 

Beskrivning av ärendet
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
inväntas föreslås delegeras till valnämndens ordförande enligt 6 kap. 39 § 
kommunallagen.

Valnämnden ger även valsamordnaren delegation att göra rättelser och tillägg i 
röstlängd enligt instruktion och beslut från länsstyrelsen.

Valnämndens ordförande
a) VN 2018/19 – 00

Jessica Hedlund förordnas som ambulerande röstmottagare i riksdags-, 
kommun och landstingsvalet 2018.

b) VN 2018/20 – 00
Marianne Gidlund förordnas som röstmottagare på förtidsröstningen den 9 
september 2018 vis församlingshemmet  Ludvika

c) VN 2018/20 - 00
Ulla Fahlén förordnas som vice ordförande i valdistrikt Stallbacken den 9 
september 2018 och Birgitta Söderback förordnas som röstmottagare i 
valdistrikt Stallbacken den 9 september 2018. 

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2018-09-12

Valnämnden

§ 34

Övrigt
Valnämndens ordförande avslutar sammanträdet med att rikta ett stort tack till 
valsamordnare Emma Risberg samt alla övriga som arbetat med valet.

Ordföranden passar även på att tacka valnämnden för gott samarbete den 
gångna  mandatperioden.

______
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