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 § 1 Dnr 2018/000053  Kod 110 

Meddelande till valnämnden 2018 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: 

 

- Beslut från kommunfullmäktige om entledigande av Anita Westerback (S) 

som ersättare i valnämnden. Ny ersättare efter Anita Westerback (S) är 

Kenneth Björklund (S). 

 

-Valmyndighetens nyhetsbrev under 2017.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Valnämnd 

Sammanträdesprotokoll Sida 4(14) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2017/000257  Kod 008 

Ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 
- yttrande över förslag 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till förslaget att valnämndens sammansättning vad gäller 

antal ledamöter och ersättare samt uppdrag förblir oförändrad, 

 

att ställa sig positiv till förslaget att valnämndens presidium ska bestå av 

ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande och att 2:e vice 

ordförande innehas av opposition. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tillsatte under våren 2017 en fullmäktigeberedning 

(kallad organisationsberedningen) med syftet att ta fram ett förslag på en ny 

politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Samtliga fullmäktiges 

partier har varit representerade i beredningen. Organisationsberedningen 

presenterade sitt förslag vid fullmäktiges sammanträde 2017-11-27. 

 

Arbetsutskottet behandlade organisationsberedningens förslag till beslut vid 

sammanträde 2017-12-12 och beslutade att lämna ett delvis ändrat förslag till 

kommunfullmäktige.  Arbetsutskottet beslutade föreslå att anta 

organisationsberedningens förslag till ny politisk organisation med undantag 

av valnämndens förändrade ansvarsområde samt storlek. Valnämnden 

föreslås därmed bli oförändrad. Arbetsutskottet beslutade 2017-12-12 att 

översända förslaget på remiss till valnämnden, barn- och utbildnings-

nämnden samt socialnämnden och att remissvar ska lämnas in senast den 25 

januari 2018.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-01-09 och beslutade då att 

föreslå fullmäktige att anta organisationsberedningens förslag till politisk 

organisation med undantag av valnämndens förändrade ansvarsområde samt 

storlek. Valnämnden föreslås därmed bli oförändrad.  
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Vidare beslutade kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att kommunstyrelsen 

får i uppdrag att arbeta med genomförande av förslaget. 

 

Avstämning med valnämndens presidium i ärendet gjordes 2018-01-11 inför 

utskick av kallelse till sammanträde. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse från kanslijurist Therese 

Jigsved där följande framgår. 

 

Valnämnden är den lokala valmyndigheten och det är obligatoriskt för en 

kommun att ha en valnämnd. Valnämnden i Vimmerby har idag sju 

ledamöter och sju ersättare och har som uppdrag att fullgöra vad som i lag 

sägs om valnämnd. Det kan vara t ex planering och genomförande av val till 

riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, Europaparlamentet och 

folkomröstningar.  

 

Valnämndens nuvarande budget bygger på att nämnden bedriver verksamhet 

i samband med val och folkomröstningar. Valnämnden har ingen egen 

personal utan lånar in personal från kommunstyrelsen samt anlitar 

röstmottagare för att genomföra sin verksamhet.  

 

Skulle valnämnden få ett utökat ansvar med utveckling av demokratifrågor 

och medborgardialog enligt organisationsberedningens förslag skulle det 

innebära att valnämnden behöver bedriva verksamhet som vilken övrig 

nämnd som helst. SLUS-projektet, som är en form av medborgardialog, 

skulle i så fall överföras till valnämndens verksamhet för att samla 

verksamheten medborgardialog.  

 

Det skulle behövas en annan tjänstemannaorganisation än den som finns idag 

för valnämnden för att ta hand om och hålla ihop verksamheten under 

valnämnden. Det skulle sannolikt också krävas nya tjänster.  

 

Valnämnden yttrar sig över förslag som påverkar valnämndens verksamhet. 

 

Organisationsberedningen föreslår att presidierna till fullmäktige, styrelse 

och nämnd består av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice 

ordförande. 2:e vice ordförande innehas av opposition. Detta gäller även 

valnämnden och valnämnden ställer sig bakom detta förslag. 

 

Valnämnden ställer sig bakom förslaget att låta valnämndens samman-

sättning vad gäller antal ledamöter och ersättare samt uppdrag förbli 

oförändrad. 
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Förslag till beslut 

Förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen är att valnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till förslaget att valnämndens sammansättning vad gäller 

antal ledamöter och ersättare samt uppdrag förblir oförändrad, 

 

att ställa sig positiv till förslaget att valnämndens presidium ska bestå av 

ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande och att 2:e vice 

ordförande innehas av opposition.      

 

Beslutsunderlag 

Organisationsberedningens förslag till ny politisk organisation, Id 57895 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-12-12, KSAU § 314 

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09, KS § 14 

Tjänsteskrivelse från kanslijurist Therese Jigsved, Id 59366 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

___________________ 
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§ 3 Dnr 2017/000490  Kod 110 

Kravprofil för röstmottagare i Vimmerby kommun vid 
valen 2018 - fastställa 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa kravprofilen för röstmottagare i Vimmerby 

kommun vid valen 2018 enligt föreliggande förslag vilket innebär: 

 

Vimmerby kommun vill att röstmottagare har intresse för samhällsfrågor och 

helst har dokumenterad vana av administrativt arbete. 

 

Röstmottagare i Vimmerby kommun bör vara myndiga, men det finns ingen 

övre åldersgräns. Det är inget krav att röstmottagare bor i kommunen.  

 

En person som kandiderar i val får ej vara röstmottagare. 

 

Röstmottagare ska ha mycket goda kunskaper i svenska. 

 

Vimmerby kommun vill gärna ha en bred bakgrund bland dem som är 

röstmottagare och välkomnar därför yngre personer och personer med 

utländsk bakgrund att bli röstmottagare vid rekrytering av röstmottagare. 

 

För att får arbeta som röstmottagare ska man ha genomgått erforderlig 

utbildning som tillhandahålls genom valnämnden i Vimmerby kommun.  

 

Vid behov gör valnämnden en individuell prövning av röstmottagarens 

lämplighet. 

 

Sammanfattning 

Valnämnden godkände 2014-01-23, VN § 6 en kravprofil för röstmottagare i 

Vimmerby kommun. Vid valnämndens sammanträde 2017-11-10 

diskuterades kravprofilen och valnämnden hade önskemål om att följande tas 

in i kravprofilen: 

En person som kandiderar i val får ej vara röstmottagare. 

Röstmottagare ska ha mycket goda kunskaper i svenska. 



 

 
 
Valnämnd 

Sammanträdesprotokoll Sida 8(14) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Valnämnden beslutade 2017-11-10 att uppdra åt kanslijurist Therese Jigsved 

att ta fram förslag till kravprofil för röstmottagare vid valen 2018 till 

sammanträdet i januari 2018. 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag från kanslijurist Therese Jigsved 

av vilket följande framgår. 

 

Av 3 kap 4-6 §§ vallagen framgår att för varje valdistrikt ska det utses minst 

fyra röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordföranden. På 

varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare som 

behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Vid röstmottagning i 

en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande. En av dessa ska 

vara ordföranden eller ordförandens ersättare. Röstmottagare förordnas av 

valnämnden. Detta sker på delegation i Vimmerby. 

 

Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning 

som behövs för uppdraget. Förslag till kravprofil för röstmottagare i 

Vimmerby kommun har tagits fram utifrån vallagens regler och den 

diskussion som varit i valnämnden. 

 

Kanslijurist Therese Jigsved redogör för förslaget. Diskussion om att det kan 

behövas kunskaper i fler språk än svenska, men att valnämnden inte tar in 

det i kravprofilen. Det finns valinformation på flera olika språk på 

Valmyndighetens hemsida och den informationen kan användas i samband 

med valen.  

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2014-01-23, VN § 6 

Valnämndens beslut 2017-11-10, VN § 14 

Kravprofil för röstmottagare, Id 58638 

Tjänsteskrivelse angående kravprofil, Id 58638 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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§ 4 Dnr 2017/000487  Kod 110 

Förtidsröstning vid valen 2018 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att Plenisalen i Stadshuset är förtidsröstningslokal vid 

valen 2018 och att avvakta med att fatta beslut om förtidsröstning i övrigt 

tills nästa sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid valnämndens sammanträde 2017-11-10 diskuterade valnämnden hur 

förtidsröstning kan äga rum vid valen 2018. Vid tidigare val har 

förtidsröstningen ägt rum i huvudbiblioteket, i biblioteksfilialerna i Södra Vi 

och Storebro samt Röda Tvättstugan i bostadsområdet Bullerbyn.  

 

Inriktningen är att valnämnden vill ha förtidsröstning i Stadshuset, i 

biblioteksfilialerna i Södra Vi och Storebro och i Gula Tvättstugan i 

bostadsområdet Bullerbyn. En nyhet inför valen 2018 är ambulerande 

röstmottagare och det bör vägas in vid beslut om organisation, lokaler och 

tider för förtidsröstningen. 

 

Valnämnden beslutade att ta upp ärendet om förtidsröstning i början på 2018 

för definitivt beslut. 

 

Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet. Det framkommer att 

folkhälsosamordnare Anders Degerman kan ställa upp och samordna om 

valnämnden vill ha förtidsröstning i Gula Tvättstugan. Vad gäller Södra Vi 

och Storebro biblioteksfilialer så är det öppet en dag i veckan mellan kl 14-

19 och bemannad med en person. Ska det vara förtidsröstning där behöver 

det bemannas upp genom valnämndens försorg. 

 

Förslag till förtidsröstningslokal i Stadshuset för den huvudsakliga förtids-

röstningen är Plenisalen. Den kommer även att vara vallokal, men det går att 

avdela så att den på valdagen kan fungera både som förtidsröstningslokal 

och vallokal. 
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Beslutsunderlag 

Statistik för förtidsröstningen vid allmänt val 2014, Id 58643 

Valnämndens beslut 2017-11-10, VN § 11 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 5 Dnr 2017/000489  Kod 110 

Vallokaler vid valen 2018 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att ärendet tas upp vid nästa sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid valnämndens sammanträde 2017-11-10 redogjorde Eva Berglund (S) för 

den genomgång av vallokaler som Eva Berglund (S) och administratör 

Liselott Frejd håller på med.  

 

Stenshult förskola kan ej längre användas då den ska genomgå renovering 

vid samma tidpunkt som valet 2018. Förslag är att utnyttja samlingslokal i 

Stenshults bostadsrättsförening och kontakt ska tas för att undersöka 

möjligheten. I övrigt är alla vallokaler klara och bokade och det är samma 

lokaler som förra valet 2014. 

 

Vid dagens sammanträde avrapporterar administratör Liselott Frejd att den 

tilltänkta lokalen inte lämpar sig att ha som vallokal. Inte heller Snövit 

förskola bedöms vara lämplig utan valkansliet behöver gå igenom och se 

vilka ytterligare alternativ till vallokal som finns inom området.  

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2017-11-10, VN § 12 

 

Beslutet skickas till 

Administratör Liselott Frejd      

 

___________________ 
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§ 6 Dnr 2017/000488  Kod 110 

Röstmottagare vid valen 2018 - avrapportering av läget 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid valnämndens sammanträde 2017-11-10 redogjorde kanslijurist Therese 

Jigsved för arbetet med röstmottagare inför valen 2018.  

 

Tidigare ordföranden i valdistrikten har kontaktats och många ordföranden, 

vice ordföranden och röstmottagare har redan nu tackat ja till att tjänstgöra i 

samband med valen 2018. En del nyrekryteringar behöver göras för att fylla 

på vissa valdistrikt med tillräckligt många röstmottagare. 

 

Vid dagens sammanträde redogör kanslijurist Therese Jigsved för ärendet. 

Det finns ett antal vakanta poster som behöver tillsättas, främst i Vimmerby 

tätort. Kravprofil för röstmottagare är nu antagen och det underlättar ny 

rekrytering. 

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2017-11-10, VN § 13 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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§ 7 Dnr 2017/000390  Kod 110 

Inbjudningar till valnämnden 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att utse valnämndens ordförande Eva Berglund (S) och 

kanslijurist Therese Jigsved att delta i informationstillfället i Växjö den 14 

februari 2018. 

 

Valnämnden beslutar också att säkerhetssamordnare Håkan Westerback 

bjuds in till valnämndens sammanträde efter informationstillfället i Växjö för 

att diskutera säkerhetsläget i Vimmerby kommun inför valen 2018.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreligger inbjudan från Länsstyrelsen i 

Kronobergs län, Krissamverkan Kronoberg och Krissamverkan Kalmar län 

om ett informationstillfälle om säkerhetsläget inför valet 2018. 

 

Målgruppen är bland annat säkerhetssamordnare, valansvariga och 

styrelseordföranden. Valnämnden bedömer det som lämpligt att ordföranden 

och valsamordnaren deltar och får informationen.  

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till informationstillfälle om säkerhetsläget inför valet, Id 59376  

 

Beslutet skickas till 

Ordförande Eva Berglund (S) 

Kanslijurist Therese Jigsved 

Säkerhetssamordnare Håkan Westerback   

 

___________________ 
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§ 8 Dnr 2018/000090  Kod 110 

Skolvalet 2018 i Vimmerby kommun 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att ärendet lyfts på nästa sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lyfts frågan om genomförande av skolval 2018 och 

valinformation på skolorna inför valet. Skolval har tidigare genomförts på 

båda grundskolorna och Vimmerby gymnasium och behöver förberedas även 

för valen 2018.  

 

Beslutet skickas till 

Administratör Liselott Frejd      

 

___________________ 

 


