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§ 199 Sammanräkning av röster m.m. avseende proportionellt val av ersättare till 

kommunstyrelse 2019-2022 
 
Till protokollet tas att kommunfullmäktige genom val enligt lag om proportionellt valsätt har 
utsett följande ersättare i KOMMUNSTYRELSEN för år 2019-2022:  
 
Leif Håkansson (S) 
Per Erlandsson (M) 
Sofie Ekenberg (C) 
Håkan Abramsson  
Jan Bremberg (S) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) 
Ulla Sandgren (S) 
Ulf Ohlsson (M) 
Claes Jansson (MP) 
Görgen Lennarthsson 
Jan-Åke Berg (S) 
Emanuel Norén (L) 
Lena Sandgren (S) 
Johnny Persson (S) 
Lars-Olof Larsson (KD 
 
Fortsatt förrättning genom granskning och räkning av val av ersättare till 
kommunstyrelsen 
 
Med anledning av proportionellt val vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-19 
avseende ersättare till kommunstyrelsen har ordföranden förklarat att röstsammanräkningen 
ska ske i Rådhuset 2018-11-20 kl. 08.00. 
 
Vid nämnda sammanträde har som vittnen utsetts Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola 
Mattsson (S). 

De avgivna rösterna har vid kommunfullmäktiges sammanträde räknats till 51 st. Valsedlarna 
har lagts i kuvert. 
 
Kuvertet avseende val av ersättare till kommunstyrelsen har förslutits med sigill med följande 
numreringar; A016147, A016146. Vid förslutningen har noterats A016140, på sigillen ser sexor 
och nollor snarlika ut varvid felet uppstått.  
 
Vittnena kontrollerar att kuverten och sigillen inte brutits och att valsedlarna är i samma skick 
som vid sigillförslutning. Förvaringen förklaras godkänd. 
 
Valkontrollanterna öppnar kuvertet för val av ersättare till kommunstyrelsen och räknar 
valsedlarna under kontroll av valförrättare och vittnen. Det antecknas att antal valsedlar 
motsvarar det antal som lades ned i kuvertet vid sigillförslutningen. 
 
Valkontrollant Björn Tenland Nurhadi (SD) lämnar förrättningen i protest kl. 08.08 och 
återkommer 08.20.  
 
En (1) valsedel bedöms vara märkt då den är vikt på avvikande sätt och därmed ogiltig. Övriga 
anses giltiga. 
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Valsedlarna fördelar sig på valsedelsgrupper enligt följande: 
 
Karlshamnskoalitionen  24 röster 
Borgerligsamverkan  15 röster 
SD   9 röster 
Vänsterpartiet  2 röster 
 
Valsedlarna fördelar sig på listtyper enligt följande: 
Inga olika listtyper antecknades. 
 
Platser och namn fördelar sig enligt följande i enlighet med angivna jämförelsetal: 
 
Plats Jämförelsetal Valsedelsgrupp Ersättare 
1 24 Karlshamnskoalitionen Leif Håkansson (S) 
2 15 Borgerligsamverkan Per Erlandsson (M) 
3 12 Karlshamnskoalitionen Sofie Ekenberg (C) 
4 9 SD Håkan Abramsson  
5 8 Karlshamnskoalitionen Jan Bremberg (S) 
6 7,5 Borgerligsamverkan Iréne Ahlstrand-

Mårlind (M) 
7 6 Karlshamnskoalitionen Ulla Sandgren (S) 
8 5 Borgerligsamverkan Ulf Ohlsson (M) 
9 4,8 Karlshamnskoalitionen Claes Jansson (MP) 
10 4,5 SD Görgen 

Lennarthsson 
11 4 Karlshamnskoalitionen Jan-Åke Berg (S) 
12 3,75 Borgerligsamverkan Emanuel Norén (L) 
13 3,43 Karlshamnskoalitionen Lena Sandgren (S) 
14     3*/** Karlshamnskoalitionen Johnny Persson (S) 
15 3** Borgerligsamverkan Lars-Olof Larsson 

(KD 
*) På grund av lika jämförelsetal har tilldelningen skett genom lottning (24 § LPV). Lottningen 
har gått till enligt följande; Ordföranden går undan. Två valsedlar tillverkas och läggs i urna. 
Ordföranden återkommer och drar en valsedel från urnan. Valsedlarna har varit lika och vikta på 
samma sätt. Det parti som står angivet på vald lott får platsen. Lotten har öppnats och innehållit 
valsedeln för Karlshamnskoalitionen. 
**) Då valbara namn tagit slut i valsedelsgrupp SD deltar valsedelsgruppen ej i lottning. 
 
Valet av ersättare till kommunstyrelsen avslutas sedan samtliga valsedlar lagts ned i kuvert. 

En detaljerad redogörelse för beräkningen finns i Resultatbilaga 2. 

Förrättningen fortsätter genom att nästa val räknas. 

Protokollsanteckning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) motsätter sig rösträkningens genomförande på grund av oordning. 
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§ 200 Sammanräkning av röster m.m. avseende proportionellt val av ersättare till 

byggnadsnämnd 2019-2022 
 
Till protokollet tas att kommunfullmäktige genom val enligt lag om proportionellt valsätt har 
utsett följande ersättare i BYGGNADSNÄMNDEN för år 2019-2022:  
 
Ulf Månsson (S) 
Julius Svensson (M) 
Kerstin Linde (S) 
Ulrika Berggren 
Johan Wolgast (MP) 
Catarina Flod (M) 
Ingvar Andersson (S) 
Robin Lind (KD 
Lennart Lindqvist (S) 
 
Fortsatt förrättning genom granskning och räkning av val av ersättare till 
byggnadsnämnden 
 
Med anledning av proportionellt val vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-19 
avseende ersättare till byggnadsnämnden har ordföranden förklarat att röstsammanräkningen 
ska ske på Rådhuset 2018-11-20 kl. 08.00. 
 
Vid nämnda sammanträde har som vittnen utsetts Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola 
Mattsson (S). 

De avgivna rösterna har vid kommunfullmäktiges sammanträde räknats till 51 st. Valsedlarna 
har lagts i kuvert. 
 
Kuvertet avseende val av ersättare till byggnadsnämnden har förslutits med sigill med följande 
numreringar; A016131, A016130. 
 
Vittnena kontrollerar att kuverten och sigillen inte brutits och att valsedlarna är i samma skick 
som vid sigillförslutning. Förvaring förklaras godkänd. 
 
Valkontrollanterna öppnar kuvertet för val av ersättare till byggnadsnämnden och räknar 
valsedlarna under kontroll av valförrättare och vittnen. Det antecknas att antal valsedlar 
motsvarar det antal som lades ned i kuvertet vid sigillförslutningen. 
 
En (1) valsedel förklarades ogiltig på grund av att den anses vara märkt då den har ett bortrivet 
hörn. Övriga anses giltiga.  
 
Valsedlarna fördelar sig på partierna (valsedelsgrupper) enligt följande: 
Karlshamnskoalitionen  24 röster 
Alliansen   15 röster 
Karlshamn   9 röster 
Vänsterpartiet  2 röster 
 
Valsedlarna fördelar sig på listtyper enligt följande: 
Inga olika listtyper antecknades. 
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Platser och namn fördelar sig enligt följande i enlighet med angivna jämförelsetal: 
 
Plats Jämförelsetal Valsedelsgrupp Ersättare 
1 24 Karlshamnskoalitionen Ulf Månsson (S) 
2 15 Alliansen Julius Svensson (M) 
3 12 Karlshamnskoalitionen Kerstin Linde (S) 
4 9 Karlshamn Ulrika Berggren 
5 8 Karlshamnskoalitionen Johan Wolgast (MP) 
6 7,5 Alliansen Catarina Flod (M) 
7 6 Karlshamnskoalitionen Ingvar Andersson (S) 
8 5 Alliansen Robin Lind (KD 
9 4,8 Karlshamnskoalitionen Lennart Lindqvist (S) 

 
Valet av ersättare till byggnadsnämnden avslutas sedan samtliga valsedlar lagts ned i kuvert.  

En detaljerad redogörelse för beräkningen finns i Resultatbilaga 2. 

Förrättningen fortsätter genom att nästa val räknas. 

Protokollsanteckning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) motsätter sig rösträkningens genomförande på grund av oordning. 
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§ 201 Sammanräkning av röster m.m. avseende proportionellt val av ersättare till 
gymnasienämnd 2019 

Till protokollet tas att kommunfullmäktige genom val enligt lag om proportionellt valsätt har 
utsett följande ersättare i GYMNASIENÄMNDEN för år 2019:  
 
Xhani Bardhi (S) 
Herman Falk (M) 
Torgny Lindqvist (S) 
Alexander Karlsson 
Bengt-Olof Björck (S) 
Andreas Green (M) 
David Alfredsson (S) 
Hillevi Carlsson (S) 
Jennifer Karlsson (KD) 
 
Fortsatt förrättning genom granskning och räkning av val av ersättare till 
gymnasienämnden 
 
Med anledning av proportionellt val vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-19 
avseende ersättare till gymnasienämnden har ordföranden förklarat att röstsammanräkningen 
ska ske på Rådhuset 2018-11-20 kl. 08.00. 
 
Vid nämnda sammanträde har som vittnen utsetts Magnus Gärdebring (M) och Per-Ola 
Mattsson (S). 

De avgivna rösterna har vid kommunfullmäktiges sammanträde räknats till 51 st. Valsedlarna 
har lagts i kuvert. 
 
Kuvertet avseende val av ersättare till gymnasienämnden har förslutits med sigill med följande 
numreringar; A016134, A016133. 
 
Vittnena kontrollerar att kuverten och sigillen inte brutits och att valsedlarna är i samma skick 
som vid sigillförslutning. Förvaring förklaras godkänd. 
 
Valkontrollanterna öppnar kuvertet för valet av ersättare till gymnasienämnden och räknar 
valsedlarna under kontroll av valförrättare och vittnen. Det antecknas att antal valsedlar 
motsvarar det antal som lades ned i kuvertet vid sigillförslutningen. 
 
En (1) valsedel förklaras ogiltig genom märkning med ett nedvikt hörn. Övriga anses giltiga. 
 
Valsedlarna fördelar sig på partierna (valsedelsgrupper) enligt följande: 
Karlshamnskoalitionen  26 röster 
Borglig samverkan  15 röster 
Karlshamn   9 röster 
 
Valsedlarna fördelar sig på listtyper enligt följande: 
Inga olika listtyper antecknades. 
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Platser och namn fördelar sig enligt följande i enlighet med angivna jämförelsetal: 
 
Plats Jämförelsetal Valsedelsgrupp Ersättare 
1 26 Karlshamnskoalitionen Xhani Bardhi (S) 
2 15 Borgerlig samverkan Herman Falk (M) 
3 13 Karlshamnskoalitionen Torgny Lindqvist (S) 
4 9 Karlshamn Alexander Karlsson 
5 8,67 Karlshamnskoalitionen Bengt-Olof Björck (S) 
6 7,5 Borgerlig samverkan Andreas Green (M) 
7 6,5 Karlshamnskoalitionen David Alfredsson (S) 
8 5,2 Karlshamnskoalitionen Hillevi Carlsson (S) 
9 5 Borgerlig samverkan Jennifer Karlsson 

(KD) 
 
Valet av ersättare till gymnasienämnden avslutas sedan samtliga valsedlar lagts ned i kuvert.  

En detaljerad redogörelse för beräkningen finns i Resultatbilaga 2. 

Förrättningen avslutas därmed. 

Protokollsanteckning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) motsätter sig rösträkningens genomförande på grund av oordning. 


