
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
Valnämnd 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(10) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-10 
 

 

  
 
Plats och tid Sevederummet, fredagen den 10 november 2017, kl 10.00-11.45 

 

Beslutande Ledamöter 
Eva Berglund (S), ordförande 
Sören Sjöholm (M), 1:e vice ordförande 
Magnus Gustafsson (M) 
Daniel Nestor (S) 
Marcus Jonmyren (C) 
Bo Svensson (C) 
Pia Young (V) 

 

 Ersättare 
Johan Blomberg (M) 
Cissi Hammar (S) 
Amanda Blom (M) 
Anita Westerback (S) 
Lisbeth Karlsson (C) 
Birger Andersson (C) (tjänstgörande) 
Lars Johansson (V) (tjänstgörande) 

 

Övriga närvarande Kanslijurist Therese Jigsved 
Administratör Liselott Frejd 

 

Protokolljusterare Bo Svensson (C) 

Justeringens plats och tid Tisdagen den 14 november kl 12.30 på administrativa avdelningen, Stadshuset  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 8-15 

 Therese Jigsved  

 Ordförande 

  

 Eva Berglund  

Protokolljusterare 

  

 Bo Svensson   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnd 

Sammanträdesdatum 2017-11-10 

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-14 Datum då anslaget tas ned 2017-12-07 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Therese Jigsved, kanslijurist  
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 § 8 Dnr 2017/000004  Kod 000 

Val av protokolljusterare samt tid och plats för 
justering (2017) 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att utse Bo Svensson (C) att justera dagens protokoll. 

Protokollet justeras tisdagen den 14 november 2017 på administrativa 

avdelningen.  

 

___________________ 
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§ 9 Dnr 2017/000387  Kod 111 

Meddelande till valnämnden 2017 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: 

 

- Beslut från Valmyndigheten om förlängd tidpunkt för partiernas begäran 

om utläggning av partivalsedlar. 

 

 

___________________ 
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§ 10 Dnr 2017/000410  Kod 111 

Sammanträdeskalender för valnämnden 2018 - förslag 
anta 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för valnämnden 

2018.  

 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade 2017-09-13 att vid nästa sammanträde fastställa 

sammanträdeskalender för valnämnden för år 2018 

 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till sammanträdeskalender för 

valnämnden för 2018.  I förslaget ingår även sammanträden för avstämning 

och uppföljning av valet 2018 och förberedelser inför val till Europa-

parlamentet 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdeskalender för valnämnden 2018, Id 58762  

Tjänsteskrivelse från Liselott Frejd, Id 58761 

Valnämndens beslut 2017-0913, VN § 7 

 

Beslutet skickas till 

Valnämnden 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 11 Dnr 2017/000487  Kod 110 

Förtidsröstning vid valen 2018 - diskussion 

Valnämnds beslut 

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

för definitivt beslut.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuterar 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. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik för förtidsröstningen vid allmänt val 2014, Id 58643  

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 12 Dnr 2017/000489 110 

Vallokaler vid valen 2018 - avrapportering av läget 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör Eva Berglund (S) för den genomgång av 

vallokaler som Eva Berglund (S) och administratör Liselott Frejd håller på 

med för närvarande.  

 

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.  

 

Beslutet skickas till 

Administratör Liselott Frejd      

 

___________________ 
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§ 13 Dnr 2017/000488  Kod 110 

Röstmottagare vid valen 2018 - avrapportering av läget 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör 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. 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved      

 

___________________ 
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§ 14 Dnr 2017/000490  Kod 110 

Kravprofil för röstmottagare i Vimmerby kommun vid 
valen 2018 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att uppdra åt kanslijurist Therese Jigsved att ta fram 

förslag till kravprofil för röstmottagare vid valen 2018 till sammanträdet i 

januari 2018.  

 

Sammanfattning 

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

Vimmerby kommun.  

 

Vid dagens sammanträde diskuteras kravprofilen och valnämnden har 

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. 

 

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2014-01-23, VN § 6 

 

Beslutet skickas till 

Kanslijurist Therese Jigsved 

 

___________________ 
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§ 15 Dnr 2016/000620  Kod 111 

Allmänna val 2018 - fråga om att förebygga fel och 
brister i valarbetet 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lyfter Lars Johansson (V) frågan om vad 

valnämnden kan göra för att i möjligaste mån förebygga fel och brister i 

valarbetet.  

 

I samband med valen 2014 var det ett fel som begicks i ett valdistrikt som 

uppmärksammades och som aktuellt valdistrikt fick svara på frågor om. 

Valnämnden fick även lämna kommentarer till länsstyrelsen i Kalmar län 

med anledning av felet. Det gick inte att utröna exakt vad som hänt, men 

länsstyrelsen bedömde att felet ej påverkat valresultatet och valresultatet 

godkändes. 

 

Valnämnden diskuterar vad som kan göras för att undvika större fel och 

brister i valarbetet. Den mänskliga faktorn finns alltid och fel uppstår under 

valdagen. Bra utbildning för valnämnden, valkansliet och valdistrikten är en 

viktig förutsättning liksom att valkansliet kan hitta duktiga röstmottagare. I 

samband med utbildningar och träffar behöver det poängteras hur viktigt det 

är med noggrannhet i alla led i valarbetet. 

 

___________________ 

 


