
  
PROTOKOLL 1 (7) 
Sammanträdesdatum  

2019-06-04  

Valnämnden 
 

 

  
Utses att justera Marianne Samuelsson 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 
 

Sekreterare   Paragrafer 20–23 

 Sara Hallman Jecic  
  
Ordförande   

 Tommy Karlsson  
  
Justerare  

 Marianne Samuelsson 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Anslaget sätts upp 2019-06-14 Anslaget tas ned 2019-07-08 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–13:45. 
  
Ledamöter Tommy Karlsson (M) Ordförande, Dan Avdic Karlsson (V) 1:e vice 

ordförande, Kjell Persson (S) 2:e vice ordförande, Marianne Samuelsson 
(L), Lena Träff (S) 

 
  

Övriga Kjell Wendin (KD), Sune Gustavsson (OPA), kanslichef Ylva Petersson, 
utredningssekreterare Sara Hallman Jecic. 
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§ 20  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 21  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

1. Marianne Samuelsson (L) utses att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll. 
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§ 22  

Rapportering från valet till Europaparlamentet 2019 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valdeltagande 
Valdeltagandet i Arboga kommun var vid det här valet 50,96 %, 

vilket är en ökning med 3,76 % sedan föregående val till 

Europaparlamentet 2014. 

Bland kommunens valdistrikt var det Prästgärdet som hade högst 

valdeltagande med 54,96 %, lägst valdeltagande hade distriktet 

Ringsborg – Strömsborg med 40,97 %. 

Arbetet i vallokalerna 
Röstmottagningen flöt på bra under dagen, det var inga speciella 

incidenter som rapporterades. 

De avskärmingar i papp som användes för att skärma av valsedlarna 

tycks ha fungerat bra. Men en annan lösning för valet till riksdag, 

kommun-, och landstingsfullmäktige, då betydligt fler valsedlar 

används, kommer att behöva utredas. 

En undersökning bland de som jobbat i vallokalerna kommer att 

skickas ut. 

Förtidsröstning på biblioteket 
Röstmottagningen hade öppet varje dag under 

förtidsröstningsperioden. Totalt togs 1988 röster emot på biblioteket, 

varav 1817 var till den egna kommunen och 171 skickades till andra 

kommuner. 

Förtidsröstning i Medåker 
På valdagen anordnades förtidsröstning i Medåker. Totalt togs 130 

förtidsröster emot som efter stängning skickades till vallokalen för 

Götlunda-Medåkers valdistrikt. Öppettiderna var 09.00-11.00 samt 

13.00-15.00. 
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Valmyndigheten hade liksom vid RKL-valet 2018 beslutat att 

information om förtidsröstningsmottagningarna skulle stå med på 

röstkorten, men inte vilka öppetdagar och tider som gällde, vilket 

skapade förvirring för boende i Medåker. Valnämndens kansli tar 

med det i utvärderingen till Valmyndigheten. 

Röstning på kommunens vårdboenden 
Enligt valnämndens beslut 2019-01-22, § 8, anordnades 

röstmottagning på Trädgården och Strandgården. Till övriga av 

kommunens vårdboenden informerades de boende, anhöriga och 

personal om möjligheten med ambulerande röstmottagning samt 

budröstning. 

Vid röstmottagningstillfället på Trädgården togs 2 stycken röster 

emot och på Strandgården togs 14 stycken röster emot. 

Ambulerande röstmottagning 
Av valnämnden utsågs åtta personer som ambulerande 

röstmottagare. Under valperioden genomfördes tre stycken besök 

och totalt sex stycken röster togs emot. 

Valundersökning 
Sveriges Television genomförde en enkätundersökning bland de som 

förtidsröstade på biblioteket. Undersökningen genomfördes under 

några timmar på torsdagen den 23 maj. 
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§ 23  

Rapportering från valnämndens preliminära 
rösträkning 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Vid valnämndens preliminära rösträkning hanterades totalt 174 

stycken förtidsröster. Av dessa var 111 stycken förtidsröster som 

inkommit under valhelgen, 37 stycket från andra kommuner, fem 

stycken underkända förtidsröster från vallokalerna, 15 stycken 

brevröster och sex stycken ambassadröster. 

Deltog vid räkningen gjorde Ylva Petersson, Carina Widholm 

Johansson och Sara Hallman Jecic. 


