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§ 1 Dnr 2019-000005 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

 

Catharina Christensson (S) utses att jämte ordförande Helene Fogelberg (M) 

justera protokollet. Justering sker den 21 februari kl. 11.30. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2019-000002 110 

Revidering av valdistrikt till valet år 2022 

 

Sammanfattning  

 Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 

och 2 000 röstberättigade. Ronneby kommun är i sedan många år tillbaks 

indelade i 19 valdistrikt. 

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av 

kommunfullmäktige. Beslut om valdistrikt måste ha fattats senast den 1 

december året innan valåret för att gälla vid nästa val.  

Bedömning 

 Inför kommande ordinarie val till riksdag, kommun och landsting år 2022 

behöver Ronneby kommuns valdistrikt genomgå en översyn för att se om 

justeringar i antal distrikt alternativ justering av distriktens streckningar 

behöver göras. Resultatet av en översyn av valdistrikten behöver vara klar 

senast våren år 2021 för att kommunfullmäktige ska hinna fatta beslut senast 

november år 2021.   

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att uppdraga åt valkansliet att tillsammans med kommunens Gis-samordnare 

genomföra en översyn av kommunens valdistrikt inför valet 2022 samt 

 

att senast inkomma med återrapportering i ärendet under våren år 2021.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V) och Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att valnämnden beslutar att uppdra 

åt valkansliet att tillsammans med Gis-samordnare genomföra en översyn av 

kommunens valdistrikt inför valet 22 samt att senast inkomma med 

återrapportering i ärendet under våren år 2021. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att  

- uppdra åt valkansliet att tillsammans med Gis-samordnare genomföra 

en översyn av kommunens valdistrikt inför valet 22  

- senast inkomma med återrapportering i ärendet under våren år 2021. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 

Yvonne Stranne, Gis-samordnare 
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§ 3 Dnr 2018-000054 110 

Röstmottagningsställen valdagen 
Europaparlamentsvalet 2019 

 

Sammanfattning  

 Valnämnden antog 2018-12-06 § 52 röstmottagningsställen för valdagen 

Europaparlamentsvalet 2019. Efter återbesök till aktuella vallokaler har 

valkansliet konstaterat att ärendet behöver revideras.   

Bedömning 

 Vid valkansliets lokalbesiktning inför valet 2019 framkommer svårigheter 

att inrymma två vallokaler i samma fastighet på Soft Center Kunskapskällan 

och samtidigt uppfylla vallagens krav avseende valsedlarnas avskildhet. Nytt 

beslut avseende vallokal till valdistrikt Fredriksberg och valdistrikt Hulta 

behöver således fattas.  

Valkansliet har besökt foajén vid konferenslokal Tellus, Soft Center VIII och 

konstaterat att det utrymmet är ett bra alternativ att inhysa en av vallokalerna 

som tidigare varit förlagda på Kunskapskällan.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta  

 

att ge valnämndens ordförande i delegation att fatta beslut avseende 

vallokaler som behöver justeras med anledning av nytt lagkrav avseende 

avskildhet vid valsedlarna.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att valnämnden beslutar att 

valdistrikt Fredriksbergs vallokal förläggs till Soft Center VIII, Tellus foajé. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att valdistrikt Fredriksbergs vallokal förläggs till Soft 

Center VIII, Tellus foajé. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 4 Dnr 2019-000009 110 

Röstmottagningsställen förtidsröstning 
Europaparlamentsvalet 2019 

 

Sammanfattning  

 I 4 kap. 20 och 22 §§ vallagen (2005:837) föreskrivs de krav som ställs på 

röstmottagningsställen, dvs. vallokaler och röstningslokaler. 

 

Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas 

som röstmottagningsställen och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet 

och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.  

 

Ett röstmottagningsställe ska vara tydligt avgränsat och även i övrigt lämpat 

för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Det ska 

inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och det bör inte ha 

sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst 

företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

 

På valdagen ska enligt 4 kap. 24 § vallagen minst en röstningslokal i varje 

kommun vara öppen för röstmottagning under den tid som gäller för röstning 

i en vallokal.  

Bedömning 

 Utvärdering av RKL-valet 2018 visar på ett lyckosamt genomförande av 

Ronneby kommuns nya upplägg avseende förtidsröstning.  

Förändringarna, vilka innebar att förtidsröstning genomfördes med egen 

personal i samtliga kommunala filialbibliotek samt ytterligare tre strategiskt 

utvalda platser, genomfördes med utgångspunkt från vallagens 

förtydliganden. 

 

Med anledning av förändrat upplägg på förtidsröstningen hösten 2018 kan 

inga statistiska jämförelser med tidigare val genomföras. Dock har det totala 

antalet förtidsröstande personer ökat i kommunen vilket kan påvisa att 

röstberättigade hittat även till de nya röstningslokalerna. Med målet att 

bygga upp över tid kända röstningslokaler samt ge en kontinuitet i 
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kommunens förtidsröstning avser inte valkansliet att förespråka några 

förändringar inför Europaparlamentsvalet våren 2019.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att godkänna följande röstningslokaler för förtidsröstningsperioden 8-25 maj: 

 

Biblioteket Kallinge 

Biblioteket Hallabro 

Biblioteket Bräkne Hoby 

Biblioteket Hjorthöjden 

Biblioteket Listerby 

Björklidens trygghetsboende, Eringsboda 

Soft Center, Oktogonen 

Stadshuset  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Peter Bowin (V), Kerstin 

Haraldsson (C), Mattias Ronnestad (SD) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att fastställa 

kommunledningsförvaltningens förslag på röstningslokaler för 

förtidsröstningsperioden 8-25 maj. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna följande röstningslokaler för 

förtidsröstningsperioden 8-25 maj: 

 

Biblioteket Kallinge 

Biblioteket Hallabro 

Biblioteket Bräkne Hoby 

Biblioteket Hjorthöjden 
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Biblioteket Listerby 

Björklidens trygghetsboende, Eringsboda 

Soft Center, Oktogonen 

Stadshuset 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 5 Dnr 2019-000004 110 

Öppettider vid röstmottagningsställen 
Europaparlamentsvalet 2019 

 

Sammanfattning  

 En vallokal ska vid val till Europaparlamentet enligt grundkraven i vallagen 

4 kap. 21 § vara öppen för röstning mellan klockan 08.00 och 21.00 på 

valdagen. Öppetttiderna kan dock begränsas efter motivering samt efter 

samråd med länsstyrelsen. 

 

Avseende röstningslokaler bestämmer kommunen enligt vallagen 4 kap. 24 § 

själva vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning. I 

varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen 

varje dag under den tid som röstmottagning får ske i röstningslokaler som 

kommunen har anordnat.  

På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för 

röstmottagning under den tid som gäller för röstning i en vallokal. 

 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 

själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina 

valsedlar till ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning har 

enligt vallagen samma status som ”vanlig” röstmottagning vilket bland annat 

innebär att allt material som ska finnas i en vallokal, så som skärmar och 

valsedlar, även ska tas med av de ambulerande röstmottagarna. 

Öppettider för ambulerande röstmottagning beslutas av valnämnden.  

Bedömning 

Valkansliet föreslår följande öppettider: 

 

Valdagen 26 maj 

 

Valdistrikt     Öppettider  

Valdistrikt Centrum   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Fredriksberg   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Hulta   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Blekan   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Lugnet   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Espedalen   Kl 08:00 till 21:00 
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Valdistrikt Älgbacken   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Persborg   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Varan   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Hasselstad-Eringsboda  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Häggatorp   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Kalleberga   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Kallinge   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Backaryd-Öljehult  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Förkärla-Listerby N  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Listerby S   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Hjortsberga-Edestad  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Bräkne-Hoby landsbygd  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Bräkne-Hoby samhälle  Kl 08:00 till 21:00 

 

Röstningslokaler   Öppettider  

Stadshuset, Medborgarservice  Kl 08:00 till 21:00 

Eringsboda skola, gymnastiksalen  Kl 10:00 till 18:00 

Bräknegården, Belganet   Kl 10:00 till 18:00 

 

Ambulerande röstmottagning  Öppettider 

Utgår från Stadshuset   Kl 08:00 till 21:00 

 

  

Förtidsröstning 8 maj till 25 maj 

 

Röstningslokal   Öppettider 

Stadshuset    Mån-fre Kl 08-17 

                                        Lör-sön Kl 10-13 

      Fre 24 maj Kl 08-19 

 

  

Kallinge bibliotek   Måndag 

    Kl 11-13, 14-19 

    Onsdag 

    Kl 13-17 

    Fredag 

    Kl 10-13 

 

 

Hallabro bibliotek   Tisdag 

    Kl 10-13, 14-19 

    Torsdag 

    Kl 14-19 
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Bräkne-Hoby bibliotek   Måndag 

    Kl 10-13, 14-19 

    Tisdag och torsdag 

    Kl 13-17  

    Onsdag 

    Kl 10-12, 13-17  

    Lördag 

    Kl 10-13 

 

Listerby bibliotek   Tisdag 

    Kl 14-19 

    Onsdag 

    Kl 13-17 

    Fredag och lördag 

    Kl 10-13 

 

 

Hjorthöjden bibliotek   Tisdag 

    Kl 10-13 

    Onsdag  

    Kl 10-13, 14-16.30 

    Torsdag 

    Kl 14-16.30 

 

 

Björklidens trygghetsboende, Eringsboda Torsdag 

    Kl 10-13 

 

 

Soft Center, Oktogonen   Måndag och fredag 

    Kl 08-11 

 

 

Ambulerande röstmottagning   Måndag till fredag 

    Kl 09-15 

Lördag 25 maj   Kl 10-13  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 
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att i enlighet med ovan redovisat förslag anta öppettider för 

röstmottagningsställen vid 2019 års val.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), Nicolas Westrup (SD) 

och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att valnämnden bifaller valkansliets 

förslag på öppettider vid röstmottagningsställen Europaparlamentsvalet 2019 

med justeringen att Stadshusets öppettider under förtidsröstningsperioden 

ändras till vardagar 09-17 och fredagen 24 maj 09-19. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att bifalla valkansliets förslag på öppettider vid 

röstmottagningsställen Europaparlamentsvalet 2019 enligt följande:  

Valdagen 26 maj 

 

Valdistrikt     Öppettider  

Valdistrikt Centrum   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Fredriksberg   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Hulta   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Blekan   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Lugnet   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Espedalen   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Älgbacken   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Persborg   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Varan   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Hasselstad-Eringsboda  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Häggatorp   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Kalleberga   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Kallinge   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Backaryd-Öljehult  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Förkärla-Listerby N  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Listerby S   Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Hjortsberga-Edestad  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Bräkne-Hoby landsbygd  Kl 08:00 till 21:00 

Valdistrikt Bräkne-Hoby samhälle  Kl 08:00 till 21:00 

 

Röstningslokaler   Öppettider  
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Stadshuset, Medborgarservice  Kl 08:00 till 21:00 

Eringsboda skola, gymnastiksalen  Kl 10:00 till 18:00 

Bräknegården, Belganet   Kl 10:00 till 18:00 

 

Ambulerande röstmottagning  Öppettider 

Utgår från Stadshuset   Kl 08:00 till 21:00 

 

  

Förtidsröstning 8 maj till 25 maj 

 

Röstningslokal   Öppettider 

Stadshuset    Mån-fre Kl 09-17 

                                                                           Lör-sön Kl 10-13 

     Fre 24 maj Kl 09-19 

 

  

Kallinge bibliotek   Måndag 

    Kl 11-13, 14-19 

    Onsdag 

    Kl 13-17 

    Fredag 

    Kl 10-13 

 

 

Hallabro bibliotek   Tisdag 

    Kl 10-13, 14-19 

    Torsdag 

    Kl 14-19 

 

 

Bräkne-Hoby bibliotek   Måndag 

    Kl 10-13, 14-19 

    Tisdag och torsdag 

    Kl 13-17  

    Onsdag 

    Kl 10-12, 13-17  

    Lördag 

    Kl 10-13 

 

Listerby bibliotek   Tisdag 

    Kl 14-19 

    Onsdag 

    Kl 13-17 
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    Fredag och lördag 

    Kl 10-13 

 

 

Hjorthöjden bibliotek   Tisdag 

    Kl 10-13 

    Onsdag  

    Kl 10-13, 14-16.30 

    Torsdag 

    Kl 14-16.30 

 

 

Björklidens trygghetsboende, Eringsboda Torsdag 

    Kl 10-13 

 

 

Soft Center, Oktogonen   Måndag och fredag 

    Kl 08-11 

 

 

Ambulerande röstmottagning   Måndag till fredag 

    Kl 09-15 

    Lördag 25 maj 

    Kl 10-13 

 

________________ 

Exp:  

Valkansliet 
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§ 6 Dnr 2019-000003 110 

Ersättningar till röstmottagare 2019 års val 

 

Sammanfattning  

 Valkansliet informerar avseende ersättningar till röstmottagare vid 2019 års 

val.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 7 Dnr 2019-000001 110 

Måltidsersättning 2019 års val 

 

Sammanfattning  

 Valnämnden beslutade till valet 2014 om en måltidsersättning per 

röstmottagare på valdagen till 150 kronor. Till 2018 års val höjdes summan 

till 175 kronor.  

Bedömning 

 Då arbetsdagen för röstmottagarna är lång, mellan 15-20 timmar, behöver 

det finnas både fika samt två mål mat att tillgå under dagen. Valkansliet 

föreslår en höjning av måltidsersättningen med 25 kronor från 2018 års 

ersättningsnivå vilket medför en måltidsersättning till valdagens 

tjänstgörande röstmottagare på 200 kronor per person.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att måltidsersättning till röstmottagare som tjänstgör på valdagen fastställs 

till 200 kronor per röstmottagare samt 

 

att matinköp till valdagens tjänstgöring görs av valdistriktets ordförande/vice 

ordförande genom faktura, uppvisande av kvitto eller genom användandet av 

rekvisition.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att valnämnden bifaller 

kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att  
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- måltidsersättningen till röstmottagare som tjänstgör på valdagen 

fastställs till 200 kronor per röstmottagare 

- matinköp till valdagens tjänstgöring görs av valdistriktets 

ordförande/vice ordförande genom faktura, uppvisande av kvitto eller 

genom användandet av rekvisition. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 8 Dnr 2017-000017 110 

Riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

 Valnämnden antog 2018-04-17 § 19 riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby 

kommun.  

Valnämnden ansvarar för organisation och material som finns i och utanför 

vallokalen utifrån olika lagar och förordningar. För att röstmottagaren och 

den lokal där valet genomförs skall kunna visa valprocessen samt de 

röstberättigade besökarna kunskap, respekt och en serviceinriktad attityd 

samt för att väljarna ska kunna upprätthålla förtroendet för valsystemet 

behöver riktlinjer för de lokaler som används vid val i Ronneby kommun tas 

fram. 

Enda förändringen i föreslaget jämfört med tidigare beslutade riktlinjer är 

förtydligande rutiner avseende valskärmar och valsedlar.  

Bedömning 

 Enligt vallagen 8 kap. 3 § får det inte på ett röstmottagningsställe eller i ett 

utrymme intill detta förekomma propaganda eller annat som syftar till att 

påverka eller hindra väljarna i deras val. 

I regeringens proposition 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och 

tillgänglighet i valförfarandet tydliggörs att det inte är begränsat endast till 

utrymmen som ligger i omedelbar anslutning till röstningslokalen. Hur stort 

utrymme som omfattas av förbudet torde knappast vara möjligt eller ens 

lämpligt att precisera i föreskrifter. Bestämmelsen får tolkas med 

utgångspunkt i dess syfte, nämligen att väljaren ska kunna genomföra sin 

valhandling i en skyddad och neutral miljö och därför inte får nås av t.ex. 

politisk propaganda i omedelbar anslutning till röstningslokalen. Det är 

kommunerna genom deras valnämnder vid valet av röstmottagningsställen 

och de av kommunerna utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för 

att förbudet mot politisk propaganda på röstmottagningsställen och 

utrymmen intill dessa upprätthålls. 

 

Det svenska valsystemet har ifrågasatts av internationella valövervakare 

avseende risk för yttre påverkan.  

I regeringens aktuella promemoria Stärkt skydd för valhemligheten 

poängteras att det är av största vikt att det i samhället bland både väljarna 
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och de politiska partierna finns ett stort förtroende för valförfarandets 

förutsättningar att säkerställa korrekta och demokratiskt legitima valresultat. 

Som grundläggande förutsättning gäller bland annat att valen ska vara fria 

och hemliga. 

I syfte att upprätthålla förtroendet för valsystemet i stort finns det enligt 

promemorian skäl att vidta lämpliga åtgärder för att ytterligare stärka 

skyddet mot yttre påverkan av väljare och minska risken för att väljare 

upplever obehag i samband med röstningen. 

 

Vid genomförande av risk- och sårbarhetsanalys bedöms utdelande av 

valsedlar av politiker i eller i anslutning till vallokaler utgöra en 

sannolik/allvarlig risk, dels eftersom det kan skapa obehag hos de röstande 

och dels eftersom det skänker legitimitet till odemokratiska krafter att sprida 

propaganda eller på annat sätt störa valet. 

 

Riktlinjerna för lokaler vid val i Ronneby kommun upplevdes ge en positiv 

effekt under valet 2018 och har enligt Polismyndigheten varit föredömliga 

och bidragit till en lugn atmosfär utanför vallokalerna.   

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att anta presenterat förslag på riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby 

kommun.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och Christer 

Stenström (M). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar att valnämnden bifaller 

kommunledningsförvaltningens förslag på riktlinjer för lokaler vid val i 

Ronneby kommun med justering av följande stycke på sida 2 i bilagan:  

”Dock ska bild och ljudupptagningarna göras på ett sätt som inte hindrar 

väljarna från att rösta eller att deras valhemlighet avslöjas”, byts ut mot: 

”Dock ska bild och ljudupptagningarna göras på ett sätt som inte hindrar 

väljarna från att rösta och att deras valhemlighet inte avslöjas.”  

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att bifalla kommunledningsförvaltningens förslag med 

justering i följande stycke på sida 2 i bilagan:  

”Dock ska bild och ljudupptagningarna göras på ett sätt som inte hindrar 

väljarna från att rösta eller att deras valhemlighet avslöjas”, byts ut mot: 

”Dock ska bild och ljudupptagningarna göras på ett sätt som inte hindrar 

väljarna från att rösta och att deras valhemlighet inte avslöjas.”  

________________ 

Bilaga: 

Riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun, reviderad efter beslut i 

valnämnden 2019-02-14 

Exp:  

Valkansliet 
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§ 9 Dnr 2017-000015 111 

Reviderad arbetsbeskrivning för ordförande/vice 
ordförande och röstmottagare vid 
röstmottagningsställen 

 

Sammanfattning  

 Valnämnden antog 2018-06-12 § 34 arbetsbeskrivningar för ordförande/vice 

ordförande samt röstmottagare tjänstgörande vid val i Ronneby kommun. 

 

Med bakgrund till erfarenheter gjorda vid valet hösten 2018 behöver mindre 

förtydliganden göras i arbetsbeskrivningarna för att bättre kunna tillämpas 

inför framtida val.   

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att anta reviderad uppdragsbeskrivning för ordförande samt vice ordförande 

samt 

att anta reviderad uppdragsbeskrivning för röstmottagare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att valnämnden; 

- antar reviderad arbetsbeskrivning för ordförande och vice ordförande 

- antar reviderad arbetsbeskrivning för röstmottagare 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 

yrkanden och finner att valnämnden bifaller desamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att; 

- anta reviderad arbetsbeskrivning för ordförande och vice ordförande 

- anta reviderad arbetsbeskrivning för röstmottagare 

________________ 
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Bilagor: 

Uppdragsbeskrivning ordförande-vice ordförande 2019-02-04 

Uppdragsbeskrivning röstmottagare 2019-02-04 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 10 Dnr 2019-000006 110 

Undertecknande av handlingar vid 
Europaparlamentsvalet 2019 

 

Sammanfattning  

 Valnämndens ordförande, eller dennes ersättare, samt en tjänsteperson från 

kommunen ska underteckna handlingar under mottagning på valnatten samt 

vid valnämndens preliminära rösträkning och inlämning av röster till 

länsstyrelsen  

Bedömning 

 Valkansliet bedömer att följande tjänstepersoner kan komma att behöva 

underteckna handlingar i samband med valet: 

 

Hanna Grahn, valsamordnare 

Herman Persson, valsamordnare 

Tina Lindqvist, valsamordnare 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att ge följande tjänstpersoner rätt att underteckna handlingar i samband med 

valet: 

 

Hanna Grahn, valsamordnare 

Herman Persson, valsamordnare 

Tina Lindqvist, valsamordnare 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef  

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att valnämnden antar 

kommunledningsförvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ge följande tjänstpersoner rätt att underteckna 

handlingar i samband med valet:  

 

Hanna Grahn, valsamordnare 

Herman Persson, valsamordnare 

Tina Lindqvist, valsamordnare 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn, valsamordnare 

Herman Persson, valsamordnare 

Tina Lindqvist, valsamordnare 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef 
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§ 11 Dnr 2019-000007 110 

Kvittensrätt försändelser 

 

Sammanfattning  

 Vid mottagande och utlämnande av försändelser och röster i samband med 

Europaparlamentsvalet 2019 krävs fullmakt för att garantera avsändaren att 

försändelsen lämnas till Post Nord eller annan behörig part  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta  

 

att följande personer beviljas fullmakt att motta och utlämna försändelser 

och röster i samband med Europaparlamentsvalet 2019: 

 

Herman Persson 

Hanna Grahn  

Tina Lindqvist 

Palle Petersen  

Goldit Olofsson 

Agneta Vedeskog 

Eva Hansson 

Lena Carlsson 

Christel Svensson 

Anna-Karin Sonesson  

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att valnämnden bifaller 

kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 

yrkande och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att följande personer beviljas fullmakt att motta och 

utlämna försändelser och röster i samband med Europaparlamentsvalet 2019: 

 

Herman Persson 

Hanna Grahn  

Tina Lindqvist 

Palle Petersen  

Goldit Olofsson 

Agneta Vedeskog 

Eva Hansson 

Lena Carlsson 

Christel Svensson 

Anna-Karin Sonesson 

________________ 

Exp: 

Herman Persson 

Hanna Grahn  

Tina Lindqvist 

Palle Petersen  

Goldit Olofsson 

Agneta Vedeskog 

Eva Hansson 

Lena Carlsson 

Christel Svensson 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 12 Dnr 2019-000008 110 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Nämndsledamot Nicolas Westrup (SD) ställer en fråga om hur och när 

röstmottagare väljs ut. Valnämnden delegerar till valkansliet att rekrytera 

röstmottagare.  

Nämndsledamot Christer Stenström (M) ställer en fråga om det finns en 

buffert på röstmottagare. Valkansliet har extra röstmottagare. 

Valkansliet informerar om kommande omval av representanter till 

Kommunfullmäktige i Faluns kommun som påverkar Ronneby kommun 

genom att kommunen är förpliktigad att hålla öppet för förtidsröstning i 10 

dagar. Valkansliet inväntar närmare instruktioner från valmyndigheten.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Christer Stenström (M). 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 

 


