
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VALNÄMNDEN  2018-08-28  1 
 

 

 
 

 

Plats och tid  Katrineholmssalen, Drottningsgatan 19, kl. 15:00-16:00 
 

Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina 
Rosenlund-Svensson (S), Bernt Jonasson (S), Carl-Magnus Fransson (M), Inger Hult (L), 
Hans-Gunnar Karlsson (C), Ami Rooth (MP), Mica Vemic (SD) 
 

 

Beslutande 
ersättare Nor Ali Gaal (S), Britt Lennholm (S) 

 

Ersättare  Roy E Anderzon (S), Marianne Körling Ström (L), Dag Dunås (KD), Johnny Flemström 
(SD) 
 

 

Övriga  
deltagande  Kommunkordinator Karin Rytter, Utredare Axel Stenbeck 
 

Utses att justera Katarina Rosenlund-Svensson, Mica Vemic 
 

Justeringens  
plats och tid 2018-09-04, Stadshuset Gröna kulle 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §11 - §14 
Axel Stenbeck 

Ordförande ………………………………… 
 Annie-Marie Carlsson 
Justerande ………………………………… 

Katarina Rosenlund-Svensson 
………………………………… 
Mica Vemic 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Valnämnden  Paragrafer §11 - §14 
 

Sammanträdes  
datum 2018-08-28 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-09-05 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-09-28 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 11 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
 
_________________ 
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§ 12 

Behörighet att företräda valnämnden  (KS/2018:345)  
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att för perioden 2018-08-28 – 2018-09-30 upplåta att teckna 
valnämnden av valnämndens ordförande Annie-Marie Carlsson (M) eller, vid förfall 
för denne, valnämndens förste vice ordförande Michael Hagberg (S), i båda fallen 
med kontrasignation av kommunkordinator Karin Rytter eller, vid förfall för denne, 
utredare Axel Stenbeck.  
 
Från och med den 1 oktober 2018 upplåta att teckna valnämnden av valnämndens 
ordförande Annie-Marie Carlsson (M) eller, vid förfall för denne, valnämndens förste 
vice ordförande Michael Hagberg (S), i båda fallen med kontrasignation av utredare 
Axel Stenbeck eller, vid förfall för denne, nämndadministrativ chef Marie Sandström 
Koski. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att fatta beslut om vilka personer som ska vara behöriga att företräda 
valnämnden för att bl. a. utkvittera handlingar, förtidsröster och liknande försändelser 
i samband med val till riksdag och kommunfullmäktige 
 
Med anledning av personalförändringar och ansvarsfördelning inom 
kansliavdelningen behöver behörighet att företräda valnämnden förändras.    
Kommunkordinator Karin Rytter är valsamordnare för det nationella valet 2018. För 
EU-valet 2019 är utredare Axel Stenbeck valsamordnare. För att uppnå en smidig och 
korrekt hantering har en tidsbegränsad behörighet tagits fram. Behörigheten har 
omformulerats så är att även förste vice ordförande får behörighet att teckna 
valnämnden i ordförandes frånvaro.   
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Akt 
________________ 
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§ 13 

Sammanträdesdagar för valnämnden 2018-2019  
(KS/2018:350)  
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna sammanträdesdagar för valnämnden under 2018-
2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 äger EU-valet rum söndagen den 26 maj. Det innebär att valnämnden 
behöver sammanträda i slutet av 2018 samt i början av 2019 för att samtliga beslut 
ska kunna tas vid rätt tid samt att information ska kunna ges löpande inför valet. 
I antagen sammanträdesplanering för 2018 är sista inplanerade sammanträdet i 
augusti månad. 
 
Sammanträdesdagar för valnämnden 2018-2019 
 
2018-11-20 
2019-02-12 
2019-04-23 
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§ 14 

Information om valet  
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att vallokalerna på valdagen ska vara bemannade minst 30 
minuter innan öppnandet. 
Valnämnden uppdrar till kommunkordinator Karin Rytter att omgående verkställa 
beslutet och informera ordförandena i vallokalerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Rytter informerar om pågående arbete med valet och förtidsröstning. Nämnden 
diskuterar kring förtidsröstningen och de uppgifter som har rapporterats under 
förtidsröstningen gång. Nämnden diskuterar att tillgängliggöra vallokalerna 30 
minuter tidigare för inlämning av namnvalsedlar. Diskussion förs även om antal 
röstmottagare på plats vid förtidsröstningen samt behov av ordförande/ansvarig. 
 
Överläggning 
Under ärendets överläggning yttrar sig Roy E Andersson (S), Inger Hult (L), 
Marianne Körling Ström (L) Ami Rooth (MP), Mica Vemic (SD), Hans-Gunnar 
Karlsson (C), Britt Lennholm (S). 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten     
________________ 
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