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 Dnr 2018-000003 000 

VN § 1 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Valnämnden väljer Anna Ohlsson (KD) att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 2018-000004 000 

VN § 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen.  

___________________ 
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 Dnr 2017-000363 11 

VN § 3 Rekommendation i frågor gällande 
kommunal folkomröstning om 
ungdomsgymnasium i Tibro 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige följande, i frågor gällande 
den kommunala folkomröstningen om ett ungdomsgymnasium i Tibro: 

1. En röstsedel där frågeformulering och samtliga röstningsalternativ framgår ska 
användas. Därtill ska röstsedeln vara i Tibro-färgen Khaki och i storleken A5 (148 
mm x 210 mm). 

2. Röstning ska ske på samma sätt som vid det allmänna valet. Det vill säga att 
förtidsröstning tillåts från och med den 22 augusti 2018 till och med valdagen den 
9 september 2018. Därtill ska budröstning samt röstning via ambulerande 
röstmottagare vara tillåtet.  

3. Röstsammanräkningen ska genomföras i samband med den så kallade 
”onsdagsräkningen” den 12 september 2018, vilket innebär att 
röstsammanräkningen senast ska vara avslutad torsdagen den 13 september 
2018 kl. 16.00.    

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 103 om att i samband med det allmänna 
valet 2018 genomföra en folkomröstning om ett ungdomsgymnasium i Tibro. 

Enligt Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska kommunfullmäktige också 
besluta om ett antal frågor inför genomförandet av folkomröstningen, bland annat den 
fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade. Därtill ska beslut fattas 
om dag för omröstningen (efter samråd med den centrala valmyndigheten), röstsedlarnas 
antal, innehåll och utseende, om röstning kan se på annat sätt än genom personlig 
inställelse i omröstningslokalen samt när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 
Det framgår också av lagen att om folkomröstningen ska hållas på samma dag som ett 
allmänt val ska omröstningsdistrikt och valdistrikt sammanfalla. Kommunfullmäktige får 
också besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra 
folkomröstningen. 

I samband med kommunstyrelsens beredning av ärendet har valnämnden getts möjlighet 
att yttra sig över ett antal frågor som handlar om genomförandet av folkomröstningen. 
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Inför valnämndens beredning har förbundsjurist på Sveriges kommuner och Landsting 
rådfrågats av kommunledningskontoret. Vid denna kontakt rekommenderades 
användandet av en och samma röstsedel, där val av röstningsalternativ görs genom att 
kryssas, och inte en röstsedel per röstningsalternativ. Detta med anledning av tydligheten 
gentemot de röstberättigade gällande antalet röstningsalternativ. 

Valnämnden för under dagens sammanträde även en diskussion kring valkuvertens 
utformning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-21 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-07 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

___________________ 
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 Dnr 2018-000019 11 

VN § 4 Vallokaler - Val 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att följande vallokaler ska finnas under valet 2018: 

Valdistrikt 1 - Smulebergsskolan  
Valdistrikt 2 - Nyboskolan  
Valdistrikt 3 - Församlingshemmet  
Valdistrikt 5 - Ransbergs skola  
Valdistrikt 6 - Näringslivets hus    

att ge ordförande Karina Gren i uppdrag att besluta om lämplig vallokal för valdistrikt 4. 

Ärendet 

Valnämnden ska besluta vilka vallokaler som ska finnas under valet. Under valet 2014 
fanns följande vallokaler: 

Valdistrikt 1 - Smulebergsskolan  
Valdistrikt 2 - Nyboskolan  
Valdistrikt 3 - Församlingshemmet  
Valdistrikt 4 - Allégården, Kyrksalen  
Valdistrikt 5 - Ransbergs skola  
Valdistrikt 6 - Näringslivets hus  

Allégården har drabbats av en brand och kyrksalen kommer därför inte att kunna 
användas som vallokal under valet 2018. I dagsläget går det inte att säga vilka lokaler 
som kan vara aktuella som vallokal istället för kyrksalen. Valnämnden föreslås därför ge 
ordföranden i uppdrag att besluta om lämplig vallokal för valdistrikt 4.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-04  

___________________ 
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 Dnr 2018-000021 11 

VN § 5 Valsedlarnas ordning i valsedelställen - 
Val 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att valsedlarna i kommunens röstningslokaler och vallokaler ska läggas ut i 
bokstavsordning,  

att partivalsedlarna för partierna som har rätt att få valsedlarna utlagda av valnämnden 
ska läggas i ett valsedelställ i följande alfabetiska ordning: Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. Blanka valsedlar läggs i 
valsedelstället före Arbetarpartiet Socialdemokraterna.  

att alfabetisk ordning gäller även för övriga partier som vill lägga ut sina valsedlar. 

att röstsedlarna för folkomröstningen ska läggas efter valsedlarna för det allmänna valet 
och tydligt märkas ut att de hör till folkomröstningen.   

Ärendet 

Valmyndigheten rekommenderar valnämnderna att lokalt besluta om vilken ordning som 
ska gälla bland valsedlarna i röstningslokalerna och vallokalerna i kommunen. Detta för 
att röstmottagarna ska slippa fatta det beslutet i respektive lokal.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-04  

___________________ 
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 Dnr 2018-000023 11 

VN § 6 Onsdagsräkning - Val 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att onsdagsräkningen ska påbörjas onsdagen den 12 september klockan 09.00 i 
sammanträdesrummet Svarvaren i kommunhuset och vara avslutad senast torsdagen den 
13 september klockan 16.00.  

att valnämndens ordförande Karina Gren får i uppdrag att utforma onsdagsräkningen med 
hjälp av kommunledningskontorets kansli.   

Ärendet 

Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomföra rösträkning, så kallad 
onsdagsräkning, och därefter registrera in resultatet i valdatasystemet och transportera 
rösterna till Länsstyrelsens slutliga rösträkning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-04  

___________________ 
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 Dnr 2018-000024 11 

VN § 7 Annonsering - Val 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ge ordförande Karina Gren i uppdrag att besluta om 
valnämndens annonsering i samråd med kommunledningskontorets kansli.   

Ärendet 

Inför valet behöver valnämnden informera allmänheten om hur valet i kommunen går till. 
Det är lämpligt ur effektiviseringssynpunkt att ordföranden får i uppdrag att ansvara för 
annonseringen och att detta sköts i samråd med kommunledningskontorets kansli.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-04  

___________________ 
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 Dnr 2018-000020 11 

VN § 8 Ambulerande röstmottagare - Val 2018 

Beslut 

Valnämnden utser Frida Blomqvist och Ann-Louise Hedberg på 
kommunledningskontorets kanslienhet till ambulerande röstmottagare under valet 2018.   

Ärendet 

Enligt vallagen (SFS 2005:837) 7 kap. § 3 a får väljare som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe lämna 
sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att 
röstmottagare från kommunen kommer till väljarens hem eller motsvarande för att ta emot 
en förtidsröst under samma förutsättningar som gäller i en röstningslokal för 
förtidsröstning. Det är valnämnden i varje kommun som utser dessa röstmottagare som 
måste vara minst två när de tar emot röster.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-04 

Beslut delges 

Frida Blomqvist 
Ann-Louise Hedberg  

___________________ 

 



 

 Sida 12 (17)

 Valnämnden 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2018-02-01 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 

 Dnr 2018-000054 11 

VN § 9 Röstmottagare till valdagen 9 september 
2018 samt ersättning till röstmottagare - 
Val 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att valdistrikten ska bemannas med åtta stycken röstmottagare, inklusive ordförande och 
vice ordförande, 

att ordförande Karina Gren, i samråd med kommunledningskontorets kansli, får i uppdrag 
att fördela och tillsätta röstmottagare samt ordförande och vice ordförande till respektive 
valdistrikt, 

att ersättningen till röstmottagare fastställs enligt förslaget nedan.   

Ärendet 

Valnämnden ska fatta beslut om antal röstmottagare, om ersättning till röstmottagare 
under förtidsröstningen och på valdagen samt om ersättning till röstmottagare som deltar 
vid utbildning. 

Följande ersättningar föreslås: 

Valdagen: 

Ordförande    3500 kr/dag  
Vice ordförande    3250 kr/dag 
Röstmottagare   3000 kr/dag 
Reservröstmottagare   300 kr/dag, (om röstmottagaren kallas in för   
     tjänstgöring blir arvodet 3000 kr/dag) 

Förtidsröstning: 

Röstmottagare    250 kr/tim 

Utbildning: 

Grundarvode, första timmen  280 kr/tim  
Därefter per påbörjad halvtimme 90 kr/tim 

All ersättning är inklusive semesterersättning.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-19  

___________________ 
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 Dnr 2018-000022 11 

VN § 10 Utbildning av röstmottagare - Val 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ge ordförande Karina Gren i uppdrag att genomföra en utbildning 
med samtliga röstmottagare under augusti månad, dock innan den 22 augusti.    

Ärendet 

Samtliga röstmottagare ska ha genomgått utbildning innan valet. Enligt vallagen 
(2005:837) kap. 3 § 5 får endast den som har fått sådan utbildning som behövs för 
uppdraget förordnas som röstmottagare.  

Förslag till beslut på sammanträdet: 

Anna Ohlsson (KD) föreslår att beslutet ska förtydligas med att utbildningen ska 
genomföras innan den 22 augusti. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Anna Ohlssons (KD) förslag och finner att valnämnden beslutar enligt 
förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-04  

___________________ 
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 Dnr 2018-000053 11 

VN § 11 Lokal, öppettider och bemanning 
förtidsröstning - val 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att förtidsröstning ska ske i kommunhusets lokaler under perioden 2018-08-22 – 2018-09-
09 med följande öppettider; mån-fre kl. 10.00–18.00, lör-sön kl. 10.00–14.00, utom på 
valdagen den 9 september då lokalen ska vara öppen kl. 08.00-20.00.  

att ordförande Karina Gren får i uppdrag att planera bemanningen för förtidsröstningen i 
samråd med kommunledningskontorets kansli.  

Ärendet 

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 22 augusti 2018. Det 
måste alltid finnas minst en röstningslokal öppen varje dag som förtidsröstningen kan ske, 
men öppettiderna kan variera. Dock måste minst en röstningslokal vara öppen under 
samma tid som vallokalerna på valdagen den 9 september, det vill säga kl. 08.00-20.00. 

Vid tidigare val har biblioteket och kommunhuset fungerat som förtidsröstningslokaler. 
Efter diskussion med valnämndens presidium är förslaget istället att all förtidsröstning ska 
ske på kommunhuset och att öppettiderna utökas där jämfört med tidigare val. 
Kommunhuset har vid tidigare val endast varit öppet för förtidsröstning under sista veckan 
innan valet, men nu är förslaget att det ska vara öppet under hela 
förtidsröstningsperioden, inklusive helger.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-19  

___________________ 
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 Dnr 2018-000056 11 

VN § 12 Förtidsröstning -postens valtjänst - val 
2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att köpa Postens valtjänst för hantering av förtidsröster under valet 2018, 

att ge administrativ chef Frida Blomqvist i uppdrag att underteckna avtalet med Posten, 

att utse ordförande Karina Gren, vice ordförande Kjell-Åke Johansson samt sekreterare 
Josefin Karlsson att vid behov kvittera förtidsröster från Posten.   

Ärendet 

Hanteringen kring förtidsröstningen kräver mycket jobb i form av bland annat insamling 
och förvaring av förtidsrösterna och sortering av desamma samt även leverans till rätt 
vallokal av förtidsrösterna. Ett alternativ till detta kan vara Postens valtjänst. Denna tjänst 
nyttjades under valen 2014 och kommunledningskontoret föreslår att valnämnden beslutar 
att köpa denna tjänst även till valet 2018.  

Posten erbjuder, till en kostnad för Tibro kommun på cirka 20 000 kr, bland annat 
hämtning av förtidsrösterna löpande under förtidsröstningsperioden, sortering och 
förvaring av förtidsrösterna och leverans av förtidsrösterna till respektive vallokal under 
valdagen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-01-22 

___________________ 
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 Dnr 2018-000013 000 

VN § 13 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden.  

___________________ 

 


