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Plats och tid Hällarydssalen, klockan 14:00 – 15:00  

Beslutande: Marie Sällström 
Annika Wåhlin 
Gun-Britt Karlsson 
Kristofer Borvall 

Ordförande  
Vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 

(S) 
(S) 
(M) 
(MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Britt Kilsäter (M)  Per-Ivar Ivarsson (C)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Claes Mårlind (M) 

Övriga: Anna Sunnetoft, valsamordnare 
Aili Martinsson, assistent 

 

Utses att justera: Gun-Britt Karlsson (M)  

Paragrafer: 1-6 

Justeringsdatum:  2018-03-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Anna Sunnetoft  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ……………………………………………………  
           Gun-Britt Karlsson 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Valnämnden   
Sammanträdesdatum: 2018-03-02   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-03-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-04-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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Dagordning 
 
Nr 
 

Ärende 

1.  Val av justerare 
2.  Godkännande av dagordning 
3.  Ersättningsnivå vid mottagande av förtidsröster 
4.  Beslut om ambulerande röstmottagare 
5.  Lägesrapport 
6.  Övrigt 
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§ 1 Val av justerare 
 
Valnämndens beslut 
 
att utse Gun-Britt Karlsson (M) att justera dagens protokoll. 
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§ 2 Godkännande av dagordning  
 
Valnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 3 Ersättningsnivå vid mottagande av förtidsröster  
 
Valnämndens beslut 
 
att ersättningen till förtidsröstningsställena ska vara 40 kr per mottagen röst.  
 
Sammanfattning 
 
Anna Sunnetoft redogör för den befintliga ersättningsnivån och de regler som gäller i och 
med den nya vallagen. Den nya lagstiftningen kräver att två röstmottagare närvarar vid 
röstmottagning i samband med förtidsröstning. Med anledning av det nya kravet på två 
röstmottagare bör ersättningen till förtidsröstningsställena höjas. Den befintliga 
ersättningsnivån är 20 kr per mottagen röst. Ersättningsnivån föreslås höjas till 40 kr per 
mottagen röst. Valnämnden beslutar i enlighet med förslaget.    
 
Vad gäller öppettider för förtidsröstning på de olika förtidsröstningsställena sker en 
fortsatt dialog med de olika handlarna. 
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§ 4 Beslut om ambulerande röstmottagare  
 
Valnämndens beslut 
 
att utse valnämndens ledamöter och ersättare samt Aili Martinsson och Anna Sunnetoft till 
ambulerande röstmottagare i samband med valet 2018.  
 
Sammanfattning 
 
Det föreligger ett förslag att valnämndens ledamöter och ersättare samt Aili Martinsson 
och Anna Sunnetoft ska utses till ambulerande röstmottagare. Valnämnden beslutar i 
enlighet med förslaget. 
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§ 5 Lägesrapport  
 
Valnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Valnämnden delges följande lägesrapport: 
 
En ny vallokal i stället för Träffpunkten Gustavsborg diskuteras. Ett alternativ som finns är 
samlingslokalen i gamla Elfbergsgården alternativt matsalen på sjukhuset.  
 
Det har uppstått problem med vallokalen i Haldakrogen (numera Svängstakrogen) 
eftersom Svängstadagen arrangeras på valdagen. Svängstadagen är en viktig inkomstkälla 
för restaurangägaren. Ett besök ska göras i Svängsta för att se om det finns någon bra 
alternativ lokal. 
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§ 6 Övrigt  
 
Valnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen arrangerar en utbildningsdag för valnämnder den 13 april.  
 
Marie Sällström har i egenskap av valnämndens ordförande tagit på sig att göra en 
gemensam ansökan enligt ordningslagen för valbodar och valtal på torget för samtliga 
partier som har listor till kommunfullmäktige.  
 
Nästa möte med valnämnden blir den 3 maj kl. 14.00. I samband med mötet ska test av 
utbildning för röstmottagare och ambulerande röstmottagare genomföras. 
 
 
 


