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Sammanträdesdatum  

2018-09-13  

Valnämnden 
 

 

  
Utses att justera Kjell Persson (S) 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 
 

Sekreterare   Paragrafer 30–33 

 Sara Hallman Jecic  
  
Ordförande   

 Dan Avdic Karlsson  
  
Justerare  

 Kjell Persson 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2018-09-13 Organ Valnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2018-10-03 Anslaget tas ned 2018-10-25 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommundirektörens rum, kl 10:30–11:20 
  
Ledamöter Dan Avdic Karlsson (V) 1:e vice ordförande, Kjell Persson (S) 2:e vice 

ordförande, Marianne Samuelsson (L) 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare 

Kjell Wendin (KD), Joakim Rönnberg (S) 
  

Övriga Hans Ivarsson (C), Kerstin Rosenkvist (S), Sara Hallman Jecic 
utredningssekreterare, Ylva Petersson kanslichef. 
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§ 30  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

1. Kjell Persson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll.  



  
PROTOKOLL 4 (8) 
Sammanträdesdatum  

2018-09-13  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 32  

Rapportering från valet till riksdag-, kommun- och 
landstingsfullmäktige den 9 september 2018 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Bemanningen i vallokalerna 
Bemanningen i vallokalerna under valdagen var god. I varje vallokal 

tjänstgjorde totalt åtta valförrättare, Brattbergsskolans vallokal hade 

även två stycken extra rösträknare på valkvällen. 

Utbildningar 
Samtliga röstmottagare har utbildats inför valet vid två olika 

tillfällen. Genomförde utbildningarna gjorde Ylva Petersson och Sara 

Hallman Jecic. Valnämndens ledamöter och ersättare bjöds in att 

delta. 

Vallokaler 
De flesta vallokaler har fungerat bra. Denna gång användes 

gymnastiksalen i Götlunda vilket inte är optimalt ur 

handikappsynpunkt. Inför kommande val behöver det undersökas 

om en annan lokal i Götlunda kan användas. 

Vid Gäddgårdsskolan fanns en stoppbom som hindrade väljare som 

tog sig med bil till vallokalen att ta sig in till skolområdet. Bilarna 

fick istället parkera utanför området och promenera över en 

grusplan. Skyltar sattes upp för att underlätta för väljarna. 

Förtidsröstning på biblioteket 
Förtidsröstningen på biblioteket har fungerat bra, inga speciella 

incidenter har rapporterats. Totalt togs 4143 förtidsröster emots 

varav 3861 röster till den egna kommunen och 282 som skickades till 

andra kommuner. 

Förtidsröstning i Medåker 
På valdagen genomfördes förtidsröstning i Medåker. Totalt togs 

220 förtidsröster emots, varav de allra flesta senare skickades till 
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vallokalen för Götlunda valdistrikt. Öppettiderna var 09.00-11.00 

samt 13.00-15.00. 

Valmyndigheten hade beslutat att information om förtidsröstnings-

lokaler skulle stå med på röstkorten, men inte vilka öppetdagar och 

tider som gällde. Detta skapade förvirring hos en del 

Medåkersbor. Valkansliet tar med det i utvärderingen till 

valmyndigheten. 

Röstning på kommunens vårdboenden 
Totalt togs 92 röster emot, flest väljare var det på Götgården där 24 

personer valde att rösta, medan det på Strandgården var nio 

personer som röstade. 

Tiderna för röstningen kommer inför kommande val 

att kommuniceras med institutionerna för att passa med de 

boendenas övriga dagsschema. Eventuellt kan institutionsröstningen 

ersättas med ambulerande röstmottagning för att lättare kunna 

anpassa tiderna. 

För enklare hantering av namnvalsedlar vid institutionsröstningen 

kommer rutinen för inlämningen av dessa att ses över inför 

kommande val. Eventuellt kommer partierna kunna lämna 

namnvalsedlar till valkansliet exempelvis redan på fredagen innan 

istället för att dessa lämnas vid första institutionen vid öppningen. 

Ambulerande röstmottagare 
Av valnämnden utsågs sju personer som ambulerande 

röstmottagare. Totalt var det fyra väljare som inte kunde ta sig till en 

röstningslokal som använde sig av tjänsten. 

Material 
Det finns ett förslag om en lagändring om avskärmning för platsen 

där valsedlarna finns i syfte att stärka valhemligheten. Det innebär 

att exponeringen av valsedelställen behöver ses över och vad som är 

en bra lösning på detta. Eventuellt kommer skärmar till de befintliga 

valsedelställen att köpas in, eller andra valsedelställ. I samband med 

detta undersöks även alternativ för nya valskärmar. Förslaget 

planeras att träda ikraft den 1 januari 2019. 
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Vid vallokalernas öppnande blev det känt att valsedlarna hade 

placerats ut på olika sätt i lokalerna. Kansliet tar med sig att en 

tydligare instruktion för utplaceringen av valsedlarna ska skickas ut 

till valförrättarna inför kommande val. 

Valdeltagande 
Valdeltagandet i Arboga kommun har ökat något sen föregående val 

2014. 

 

Riksdagsvalet 85,7 % (+ 2,4 %) 

Kommunvalet 82,7 % (+1,6 %) 

Landstingsvalet 82,2 % (+ 1,4 %) 

Utdelning av valsedlar 
Vid flera av vallokalerna befann sig partiföreträdare för att dela ut 

valsedlar under valdagen. Andra kommuners valnämnder har inför 

valdagen beslutat om riktlinjer för vad som ska gälla för 

valsedelsutdelare, exempelvis hur nära ingången till lokalen de får 

stå. Valnämnden tar med sig det till kommande val. 

Översyn av valdistriktsindelningen 
Arboga kommuns befolkning växer och eventuellt kommer en 

översyn av indelningen i valdistrikt att behöva genomföras inför 

valet 2022. 
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§ 33  

Rapportering från valnämndens preliminära 
rösträkning 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Vid valnämndens preliminära rösträkning hanterades totalt 239 

förtidsröster. Det var 60 stycken förtidsröster som inkommit under 

valdagen, 86 stycken sent inkomna förtidsröster från andra 

kommuner, 49 stycken underkända förtidsröster från vallokalerna, 4 

röster från ambulerande röstmottagning, 31 brevröster och 9 

ambassadröster. 

Deltog vid räkningen gjorde Kristina Theiler Johansson, Ylva 

Petersson och Sara Hallman Jecic. 


