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§ 18 Dnr 2017-000001 110 

Val av justerare 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar utse Tina Lindqvist (S) till att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll. 

  

Plats och tid för justeringen bestäms till onsdag 2017-12-13 kl. 16:00 i 

stadshuset. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 19 Dnr 2017-000004 110 

Information om beredningsläget 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson och utredare Hanna Grahn ger 

information om beredningsläget: 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

 Nyheter i vallagen. 

 Information om en konferens som besökts tillsammans med 

valmyndigheten och Sverige Kommuner och Landsting. 

 Bemanning och lokalfrågor. 

 Säkerhet och informationsspridning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Christer Leksell (SD). 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  

Hanna Grahn, utredare 

Akten 
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§ 20 Dnr 2017-000024 110 

Röstmottagningsställen valdagen 2018 

 

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. 

 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. 

 

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

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

i en vallokal. 

Bedömning 

Valnämndens ordförande har tillsammans med valkansliet i maj besökt 

samtliga röstmottagningsställen som användes på valdagen vid valen till 

riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige 2014.  

 

Lokalerna har bedömts utifrån vallagens krav om för en bedömning av 

lokalernas lämplighet som röstmottagningsställen på valdagen för ordinarie 

val 2018.  

 

De kriterier som särskilt beaktats är säkerställande av valhemligheten, skydd 

och säkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. Vid besöken har konstaterats att några av lokalerna 

som tidigare använts inte uppfyller vallagens krav och därför inte kan 
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disponeras valet 2018. I dessa fall har kansliet besökt alternativa lokaler som 

utöver ovan nämnda kriterier, är lokaliserade på ett sätt som ger väljarna 

goda möjligheter att rösta. 
 

Följande lokaler föreslås som vallokaler ordinarie val 2018. 

 

Valdistrikt Centrum 

- Stadshuset, foajén 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

Valdistrikt Fredriksberg 

- Soft center, Kunskapskällan sal 1 

 

 

Valdistrikt Hulta Fredriksberg 

- Soft Center, Kunskapskällan sal 2 

 

Vallokalerna för de två valdistrikten är nya 2018. Lokalerna uppfyller 

samtliga vallagens krav för röstmottagningsställen och är särskilt 

ändamålsenliga i fråga om lokalisering, tillgänglighet och arbetsmiljö. 

Lokalerna är kommunala. 

 

Valdistrikt Blekan  

- Knut Hahnsskolan, foajén 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Lugnet 

- Hälsocenter, konferenslokal Karön 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Espedalen 

- Espedalsskolan, matsalen 

 

Vallokalen är ny 2018. Den tidigare lokalen, skolans fritidslokal, uppfyller 

inte kraven på tillgänglighet och är mindre ändamålsenlig ur 

arbetsmiljösynpunkt. Matsalen med foajé uppfyller samtliga vallagens krav. 

Då entrén till matsalen är belägen på baksidan av skolan förutsätter lokalen 

en tydlig skyltning från infart och parkering upp till matsalen. 

 

Valdistrikt Älgbacken 

- Vidablick, samlingssalen 
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Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Persborg 

- Skogsgårdsskolan, matsalen 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Varan 

- Saxemaraskolan, matsalen 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Hasselstad-Eringsboda 

- Bredåkra församlingshem, ceremonilokalen 

 

Församlingshemmets samlingssal har använts som vallokal valet 2014. Den 

nyuppförda ceremonilokalen, som är belägen i anslutning till 

församlingshemmet, är ny som vallokal 2018. Lokalen ägs av Svenska 

kyrkan men ceremonilokalen saknar religiösa förtecken och är avsedd att 

användas för ceremonier oberoende av religiös tillhörighet. 

Församlingshemmet uppfyller i övrigt vallagens krav och är geografiskt väl 

placerad i distriktet. Annan lämplig lokal saknas i distriktet. 

 

Valdistrikt Häggatorp 

- Kallingeskolan, norra ingången foajén 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Kalleberga 

- Kallinge Folkets Hus 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Kallinge 

- Slättagårdsskolan, matsalen 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Backaryd-Öljehult 

- Reginalokalen, Backaryd 
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Valdistrikt Förkärla-Listerby N 

- Listerby bibliotek 

 

Vallokalen är ny valet 2018. Den tidigare lokalen i Listerby skola fungerar 

inte ur säkerhetssynpunkt då planlösningen gör det svårt att spärra av till 

utrymmen som inte används för röstmottagningen. Biblioteket uppfyller 

samtliga vallagens krav. 

 

Valdistrikt Listerby S 

- Kuggeboda skola, gymnastiksalen 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Hjortsberga-Edestad 

- Rydsgården, Johannishus 

 

Vallokalen är ny valet 2018. Den tidigare lokalen i Ålycke servicehus kan 

inte användas pga ombyggnad. Rydsgården har en lämplig geografisk 

placering och uppfyller samtliga vallagens krav. 

 

Valdistrikt Bräkne-Hoby landsbygd 

- Hobyskolan, matsalen 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Valdistrikt Bräkne-Hoby samhälle 

- Hobyskolan, sporthallen 

 

Lokalen är densamma som vid valet 2014. 

 

Följande lokaler föreslås som röstningslokaler valdagen ordinarie val 

2018 

 

- Stadshuset, Medborgarservice 

- Eringsboda skola, gymnastiksalen 

- Hallagården, Hallabro 

- Bräknegården, Belganet 

- Leråkra bygdegård 

 

De fem lokalerna är desamma som vid valet 2014. 

 

- Mobil enhet 
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Röstningslokalen är ny valet 2018. Skälen att använda en mobil enhet 

redovisas i ärende VN 2017/18 Ansökan om statsbidrag för att öka 

valdeltagandet valet 2018. 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta i enlighet med redovisat förslag om 

röstmottagningsställen valdagen ordinarie val 2018.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Stenström (M), Peter Bowin (V), Catharina 

Christensson (S), Tina Lindqvist (S), Agneta Wildros (S), Christer Leksell 

(SD), Stefan Lindström (RP) och Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar i enlighet med redovisat förslag om 

röstmottagningsställen valdagen ordinarie val 2018. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 21 Dnr 2017-000025 110 

Röstningslokaler förtidsröstning 2018 

 

Sammanfattning  

I 4 kap. 22 och 24 §§ vallagen (2005:837) föreskrivs de krav som ställs på 

röstningslokaler, dvs. lokaler som används för förtidsröstning. 

 

I val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det finns lämpliga 

lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om 

lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter 

att rösta. 

 

En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för 

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

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

sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst 

företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

 

Kommunen bestämmer 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. 

 

Vid röstmottagning i röstningslokal ska enligt 3 kap. 22 § samma lag minst 

två röstmottagare vara närvarande. 

 

Bedömning 

Valnämndens ordförande har tillsammans med valkansliet i maj besökt 

samtliga röstningslokaler som användes vid valen till riksdag samt 

landstings- och kommunfullmäktige 2014.  

 

Lokalerna har bedömts utifrån vallagens krav i fråga om lämplighet som 

röstningslokaler för ordinarie val 2018.  

 

De kriterier som särskilt beaktats är säkerställande av valhemligheten, 

bemanning av röstningslokalerna, skydd och säkerhet, arbetsmiljö och 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid besöken har 

konstaterats att vissa lokaler som tidigare använts inte uppfyller vallagens 
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krav och därför inte kan disponeras valet 2018. I dessa fall har kansliet 

besökt alternativa lokaler som utöver ovan nämnda kriterier, är lokaliserade 

på ett sätt som ger väljarna goda möjligheter att rösta. 

 

Förtidsröstningen i kommunen har valen 2014 genomförts dels i Stadshuset, 

dels i dagligvarubutiker i Bräkne-Hoby, Backaryd, Kallinge och 

Johannishus. Kansliet gör efter besök i butikerna bedömningen att 

förtidsröstning i dessa lokaler utrymmesmässigt är svårt att genomföra på ett 

sådant sätt att rösthemligheten bevaras och att röstningen kan genomföras 

ostört. Butikerna kan inte, eller är tveksamma till om de kan, erbjuda en 

tillräckligt stor avgränsad och avskärmad yta som uteslutande används för 

röstningen. Butikerna uppger vidare att de kommer att få problem med att 

uppfylla kravet att tillhandahålla två röstmottagare vilkas enda uppgift ska 

vara att under den tid röstningslokalen är öppen genomföra röstmottagning. 

Därtill kommer att röstningslokaler enligt vallagen inte bör ha sådan 

anknytning till visst företag som kan påverka väljaren i samband med 

röstningen. Finns annan likvärdig men värdeneutral lokal ska istället denna 

användas. Sådana alternativa lokaler finns på flera platser i orterna utanför 

Ronneby. Andra lokaler än butiker bör därför användas för förtidsröstning i 

kommunen. 

 

Vallagen föreskriver att det ska finnas minst en röstningslokal i kommunen 

som är öppen dagligen. Antalet lokaler därutöver bestäms av valnämnden så 

att kravet på goda möjligheter för väljarna att rösta tillgodoses. En 

genomtänkt lokalisering av lokalerna är en av de faktorer som bidrar till ett 

högt valdeltagande och i förlängningen ett högt förtroende för valprocessen 

och det demokratiska systemet. Tendensen i landet som helhet är att 

förtidsröstningen ökar. I storstadsområdena förväntas andelen 

förtidsröstande valet 2018 närma sig 50 %. I Ronneby kommun uppgick 

andelen vid valet till riksdag, kommun och landsting 2014 till 25 %. Hur 

förtidsröstningen genomförs blir således alltmer betydelsefullt. På grund 

härav, och då hittillsvarande lokaler utanför Ronneby tätort inte är aktuella 

inför nästa val, finns anledning att i sin helhet se över lokaliseringen av 

röstningslokaler i kommunen. 

 

Demografi och röstbenägenhet är två centrala faktorer som ska vägas in vid 

lokalisering av röstningslokaler. Lokalerna bör inrättas där många 

röstberättigade bor eller befinner sig. I kommunen utgör de större tätorterna 

sådana platser. Vidare bör röstningslokaler finnas i områden med lågt 

röstdeltagande eller där grupper med låg andel röstande vistas och rör sig. 

Statistiskt utgör unga och utrikes födda de två stora grupperna där 

röstbenägenheten är lägst. I kommunen hade valen 2014 valdistrikten 

Älgbacken och Espedalen lägst andel röstande, områden som också har 
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högst andel utrikes födda i kommunen. Vidare bor ett stort antal nyanlända i 

kommunen. Många är bosatta i de ovan nämnda områdena men även i andra 

delar av kommunen. Exempelvis har närmare 200 personer inom ramen för 

projektet ”Integration på landsbygden” fått möjlighet att bosätta sig utanför 

de stora tätorterna.  En del kommer att vara förstagångsväljare vid valet 2018 

och övriga har rösträtt nästkommande val. Gruppen har ingen erfarenhet av 

och sannolikt låg kännedom om den svenska valprocessen. Det finns därför 

anledning att vid lokaliseringen av röstningslokaler särskilt beakta 

tillgängligheten för kommunens utrikes födda. 

 

Av kostnads- och säkerhetsskäl förordas en lösning där kommunala lokaler 

används. Dessa är centralt placerade och därmed lätt tillgängliga för de 

röstande. Bemannas de med kommunanställd personal som röstmottagare 

kan lokalerna dessutom kopplas upp mot kommunens nätverk och vidare 

mot valdatabasen varvid möjlighet ges att göra utskrifter av röstkort till 

röstande som inte har sådant med sig till röstningslokalen. Detta är en 

service som efterfrågats vid tidigare val.  

 

Mot bakgrund av det redovisade föreslås följande röstningslokaler under 

förtidsröstningen valet 2018. 

 

Stadshuset, foajén 
Lokalen användes som röstningslokal valen 2014. 

 

Kallinge bibliotek 

Lokalen är ny. Kallinge är kommunens näst största tätort som i tidigare val 

haft ett stort antal förtidsröstande. Biblioteket uppfyller vallagens krav i sin 

helhet och är en inarbetad mötesplats på orten. Bibliotek används som 

röstningslokaler i många kommuner. 

 

Bräkne-Hoby bibliotek 

Lokalen är ny. Bräkne-Hoby är en förhållandevis stor tätort där många från 

den norra delen av kommunen passerar. I förhållande till övriga tätorter 

utanför Ronneby-Kallinge hade orten med marginal högst antal 

förtidsröstande vid valen 2014. Biblioteket uppfyller vallagens krav i sin 

helhet och är en inarbetad mötesplats på orten. Bibliotek används som 

röstningslokaler i många kommuner. 

 

Mobil röstningsenhet  

Utöver de tre stora tätorterna har kommunen flera mindre orter där 

underlaget för en röstningslokal är litet. Emellertid finns en efterfrågan på 

orterna om att kunna förtidsrösta. Vidare finns ett behov av röstningslokaler 

på platser där många röstande tidvis befinner sig, såsom större arbetsplatser 
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och köpcentra. Därtill behövs lokaler på platser som fångar upp och väcker 

intresset hos unga och utrikes födda i kommunen att rösta. Var och en av 

orterna respektive platserna utgör inte tillräckligt underlag för att ekonomiskt 

motivera en egen röstningslokal men sammantaget är behovet stort. En 

handfull kommuner med motsvarande förutsättningar har använt sig av en 

mobil röstningslokal. Exempelvis Halmstad har valen 2010 och 2014 haft ett 

släp i vilket man inrymt utrustning för en röstningslokal och där man besökt 

skolor, arbetsplatser mm. Deras erfarenhet är att den mobila 

förtidsröstningen inverkat positivt på valdeltagandet i kommunen.  

 

Förslaget är att en mobil röstningsenhet inrättas som röstningslokal i 

kommunen under förtidsröstningsperioden valet 2014. Verksamhetsformen 

är ny och bör därför genomföras i form av ett projekt som kan utvärderas 

särskilt efter valet. En ansökan om statsbidrag som lämnas till bl. a. 

kommuner för att främja ett ökat valdeltagande bland unga samt utrikes 

födda och personer med funktionsnedsättning, har getts in till Myndigheten 

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. För beskrivning av projektet och 

ansökan, se dnr VN 2017/18 Ansökan om statsbidrag för att öka 

valdeltagande valet 2018. 

 

Förslag på tider för röstningslokalernas öppethållande och bemanning 

överlämnas till nämnden för beslut vid kommande sammanträde. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunens kostnader för förtidsröstning i fyra lokaler vid valet till 

riksdagen, kommunen och landstinget 2014 uppgick till cirka 88 000 kr. 

Nämndens budgetäskande för 2018, som grundas på 2014 års resultat, har 

beräknats till 72 000 kr. Båda beloppen utgår från att butikerna ansvarar för 

förtidsröstningen och att ersättningen är oförändrad. Kostnaden för 

förtidsröstning i Stadshuset har inte medräknats. 

 

Anordnas förtidsröstning av kommunanställd personal i egna lokaler 

förväntas lokalkostnaden bli lägre. Personalkostnaden kommer dock att bli 

betydligt högre än tidigare val eftersom avtalen med butikerna inte omfattat 

kompensation för lönekostnader motsvarande två röstmottagare per lokal, 

vilket är bemanningskravet enligt vallagen. Kostnaden för förtidsröstning i 

kommunal regi med ett öppethållande tre timmar per dag under vardagarna, 

uppskattas till cirka 50 000 kr per lokal. Används två lokaler utöver 

Stadshusets, uppgår den uppskattade kostnaden till 100 000 kr.  

 

Den mobila enheten - hyra av släp med utrustning, transporter, 

informationsinsatser samt bemanning (utöver röstmottagare) - avses 

finansieras genom det sökta statsbidraget. Kostnad för röstmottagare 
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uppskattas till 120 000 kr. Lönekostnaden omfattar två team med två 

röstmottagare per team som arbetar heltid under förtidsröstningsperioden, 

inkluderat obekväm arbetstid. 

 

Förslag till beslut 

Valnämndens föreslås besluta att i enlighet med redovisat förslag om 

röstningslokaler för förtidsröstningsperioden ordinarie val 2018. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Stenström (M), Peter Bowin (V), Catharina 

Christensson (S), Tina Lindqvist (S), Agneta Wildros (S), Christer Leksell 

(SD), Stefan Lindström (RP) och Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar i enlighet med redovisat förslag om röstningslokaler 

för förtidsröstningsperioden ordinarie val 2018. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 22 Dnr 2017-000018 110 

Ansökan om statsbidrag för att öka valdeltagandet 
valet 2018 

 

Sammanfattning  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har utlyst ett 

bidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner för att genomföra 

projekt som främjar ett ökat valdeltagandet i allmänna valen 2018 och 

Europaparlamentsvalet 2019. Bidraget ska användas till aktiviteter som 

syftar till att öka valdeltagande bland unga samt utrikes födda och personer 

med funktionsnedsättning i alla åldrar. Ett projekt kan pågå under högst 12 

månader och ska påbörjas senast den 1 februari 2018. Sista ansökningsdag är 

den 30 november 2017. MUCF har under 2018 cirka 8,5 miljoner kronor att 

fördela under förutsättning att riksdagen anvisar medel för detta. MUCF 

kommer att bevilja högst 500 000 kronor för ett projekt. Av dessa medel får 

maximalt 300 000 kronor användas för lön och arvode.  

 

Valnämnden har ansökt om bidrag för ett projekt: Ökat valdeltagande i 

Ronneby kommun. 

 

Målet är att valet 2018 men även på lång sikt att 

- öka valdeltagandet i kommunen genom att tillgängliggöra 

valprocessen för kommunens invånare, däribland de utrikes 

födda som valt att bosätta sig utanför kommunens tätorter 

- öka kunskapen om valprocessen hos förstagångsväljare och 

unga, med fokus på de i gruppen som riskerar att hamna i 

utanförskap pga. arbetslöshet 

- öka utrikes föddas förtroende för det svenska demokratiska 

systemet på lokal och nationell nivå 

- unga och utrikes födda upplever delaktighet och inflytande i det 

lokala samhällslivet. 
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Metod 

Målgrupperna för projektet ska ta del av projektet på sin egen arena, dvs. där 

målgrupperna bor eller vistas. Flertalet projektdeltagare ska har mycket goda 

kunskaper om målgruppernas språk och kultur, dvs. är själva unga eller har 

sina rötter i de länder från vilka målgrupperna kommer. Projektdeltagarna 

ingår i eller har mycket goda kunskaper om målgruppernas lokala sociala 

nätverk.  

 

Aktiviteter 

Informationsaktiviteter – samhällsinformatörer och ungdomsambassadörer 

möter unga och utrikes födda på skolor, i områden med stor andel utrikes 

födda och lågt valdeltagande mm. och informerar om den svenska 

valprocessen. Informationen ges i föreläsningsform i mindre grupper för att 

uppmuntra till dialog och vidare kontakt. 

 

Mobil enhet - Under förtidsröstningsperioden ställs ett släp utrustat som 

röstningslokal upp i områden där målgrupperna bor eller befinner sig för att 

ge röstberättigade i närområdet tillfälle att rösta. Med den mobila enheten 

visas också på ett enkelt och konkret sätt hur röstning i svenska val går till 

också för dem som ännu inte har rösträtt. Samhällsinformatörer och 

ungdomsambassadörer medverkar, ger service och information om 

röstningsprocessen.  

 

Målgrupper 

- Förstagångsväljare och unga, med fokus på de i gruppen som 

riskerar att hamna i utanförskap pga. arbetslöshet 

- Utrikes födda, med fokus på den stora grupp nyanlända som 

kommunen tagit emot de senaste åren. Särskild insats mot de i 

denna grupp som valt att bosätta sig utanför kommunens 

tätorter. 

 

Samverkanspartners 

Navigatorcentrum - kommunens arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa 

mellan  

20 och 29 år 

Kommunens enhet Blekinge integrations- och utbildningscenter  
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Ekonomi 

Projektet kommer att finansieras med statsbidraget men även genom 

omfördelning av befintliga budgeterade medel för nämndens verksamhet. 

Tillkommande kostnad för nämnden är kostnad för röstmottagare, vilket 

kommer att vara aktuellt även om projektet inte genomförs. 

 

Förslag till beslut 

 Valnämnden noterar ärendet till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Stenström (M), Peter Bowin (V), Catharina 

Christensson (S), Tina Lindqvist (S), Agneta Wildros (S), Christer Leksell 

(SD), Stefan Lindström (RP) och Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn, utredare  

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 23 Dnr 2017-000022 110 

Ersättning/hyra för röstmottagningsställen valet 2018 

 

Sammanfattning  

 Valnämnden kommer på valdagen valet 2018 att behöva disponera 

röstmottagningsställen som upplåts av annan innehavare än kommunen. 

Valen 2014 utgick en ersättning eller hyra för sådana lokaler med 1 500 kr. 

Hyran omfattade två tillfällen à en dag (valdagarna för valet till 

Europaparlamentet respektive valet till riksdagen, kommunen och 

landstinget). Kommunen åtog sig att ansvara för städning.   

Bedömning 

 Det har framkommit önskemål från valdistriktsordföranden som tjänstgjorde 

valen 2014 att röstmottagarna behöver tillträde till lokalerna på lördagen för 

att träffas, möblera och stämma av att lokalen är i ordning. Hyresavtalen bör 

därför omfatta två dagar eller dygn. Vidare bör kommunen åta sig att 

återställa lokalen i vårdat skick, återställa möblering och ta med sig 

valmaterial, valutrustning och sopor medan städning ska ankomma på 

upplåtaren. 

Hyran eller ersättningen bör utifrån dessa förutsättningar bestämmas till 

2 000 kr per lokal.   

Förslag till beslut 

 Valnämnden beslutar att hyra eller ersättning för lokal som upplåts av annan 

innehavare än kommunen, för att användas som röstmottagningsställe vid 

valdagen valet 2018, bestäms till 2 000 kr. Ersättningen omfattar två dagars 

upplåtelse samt kostnad för städning.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Agnetha Wildros (S) och Christer Stenström (M). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att hyra eller ersättning för lokal som upplåts av annan 

innehavare än kommunen, för att användas som röstmottagningsställe vid 

valdagen valet 2018, bestäms till 2 000 kr. Ersättningen omfattar två dagars 

upplåtelse samt kostnad för städning. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 24 Dnr 2017-000023 110 

Delegation att teckna avtal för hyra av externa lokaler 

 

Sammanfattning  

 Valnämnden får enligt 16 § valnämndens reglemente uppdra åt ett utskott, 

en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar 

i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 34 § kommunallagen får inte 

delegeras. 

Valnämnden disponerar röstmottagningsställen som upplåts av privat 

innehavare eller av annan kommunal förvaltning. Inför valet 2018 behöver 

sammanlagt åtta externa hyresavtal och cirka 15 interna överenskommelser 

avseende sådana lokaler slutas. Hyres- eller nyttjanderättsavtalen omfattar 

låga belopp.    

Bedömning 

 Det föreslås att kommunjuristen får i uppdrag att å nämndens vägnar ingå 

överenskommelse eller avtal om hyra eller annan nyttjanderätt avseende 

lokaler som ska användas som röstmottagningsställen.   

Förslag till beslut 

 Valnämnden beslutar uppdra åt kommunjuristen att å nämndens vägnar ingå 

överenskommelse eller avtal om hyra eller annan nyttjanderätt avseende 

lokaler som ska användas som röstmottagningsställen. 

 

Delegeringen förs in i nämndens delegationsordning.  

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar uppdra åt kommunjuristen att å nämndens vägnar ingå 

överenskommelse eller avtal om hyra eller annan nyttjanderätt avseende 

lokaler som ska användas som röstmottagningsställen. 

 

Delegeringen förs in i nämndens delegationsordning. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 25 Dnr 2017-000017 110 

Riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att bestämma vilka 

lokaler som ska få vara röstmottagningsställe. Valnämnden ansvarar även för 

den möblering, skyltning samt övrig 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 behöver riktlinjer för de lokaler som används vid val i 

Ronneby kommun tas fram.  

Bedömning 

Ett förslag på riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun har tagits 

fram. Riktlinjerna struktureras utifrån rubrikerna uppförandekod, lokalens 

utformning, vad som inte är tillåtet i och utanför lokalerna samt 

fotografering.  

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 ordförande Helene Fogelberg (M), Tina Lindqvist (S), 

Christer Stenström (M), Peter Bowin (V), Christer Leksell (SD), Nicolas 

Westrup (SD), Catharina Christensson (S), Lindis Ohlson (S) och Margareta 

Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar på att återremittera ärendet.  

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn, utredare 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 26 Dnr 2017-000016 110 

Sammanträdesplan 2018 

 

Sammanfattning  

 Sammanträdesdatum föreslås enligt följande: 

 

Tors 2018-02-15 em start kl 13:00 Kallingesalen 

Tis 2018-04-17 fm start kl 08:30 Kallingesalen 

Tis 2018-06-12 em start kl 13:00 Kallingesalen 

Tors 2018-08-16 fm start kl 08:30 Kallingesalen 

Mån 2018-09-03 em start kl 13:00 Kallingesalen 

Ons 2018-09-12 heldag start kl 08:00 Kallingesalen onsdagsräkning 

Tors 2018-09-13 reservdag fortsättning onsdagsräkning, Kallingesalen 

Ons 2018-10-03 em start kl 13:00 Kallingesalen 

Tors 2018-12-06 fm start kl 08:30 Kallingesalen 

  

Förslag till beslut 

 Valnämnden förslås besluta att godkänna sammanträdesplanen för 2018.  

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan för år 2018 i enlighet med 

nedan: 

Torsdag 2018-02-15 em start kl 13:00 Kallingesalen 

Tisdag 2018-04-17 fm start kl 08:30 Kallingesalen 

Tisdag 2018-06-12 em start kl 13:00 Kallingesalen 

Torsdag 2018-08-16 fm start kl 08:30 Kallingesalen 

Måndag 2018-09-03 em start kl 13:00 Kallingesalen 

Onsdag 2018-09-12 heldag start kl 08:00 Kallingesalen onsdagsräkning 

Torsdag 2018-09-13 reservdag fortsättning onsdagsräkning, Kallingesalen 

Onsdag 2018-10-03 em start kl 13:00 Kallingesalen 

Torsdag 2018-12-06 fm start kl 08:30 Kallingesalen 

________________ 

Exp: 

Samtliga ledamöter och ersättare i valnämnden 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef  

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  

Hanna Grahn, utredare  
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§ 27 Dnr 2017-000021 110 

Delegationsordning 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 28 Dnr 2017-000019 110 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Delegationsbeslut- Ansökan om statsbidrag för att öka valdeltagandet 

i valet 2018, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar på att notera redovisade 

delegationsbeslut till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att notera redovisade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  

Hanna Grahn ,utredare  

 


