
VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Utdragsbestyrkande 

 

                  
                 Sammanträdesdatum 
       Valnämnden                 2018-05-07 1 

 

 

Tid och plats Kommunhuset Vara kl. 15:00-16:00 
  

 
Beslutande

 

Peter Persson (S), ordf. 

Per Gunnarsson (M)  
’ 
 
 

Petra Sahlström (S) 

Ann-Britt Gruvaeus (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga närvarande 

 

Carl-Magnus Träff, valsamordnare 
Emelia Larsson, kanslichef  
 
 
 
 
Emeliga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Justerare Petra Sahlström  

 
Justeringens tid och plats 2018-05-14 klockan 09.00, Kommunhuset 

 
Under- 
skrifter           Sekreterare 

 

 
 
Paragrafer 

 

9-19  

 Carl-Magnus Träff 
 
                     Ordförande 

 

 
 

 

 Peter Persson  
 
 Justerare 

 
 

 

 Petra Sahlström  
   

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 2018-05-08  

Datum för när anslaget ska 
sättas upp 

2018-05-14   Datum för när ansla-
get ska tas ner 

2018-06-05  
 

 

Underskrift 

  



 

 

Innehållsförteckning 

 

Tider för förtidsröstning .................................................................................... 2 

Undantag för riktlinjer kring röstmottagare .................................................... 3 

Förordning av röstmottagare - vallokal ........................................................... 4 

Delegation till ordföranden ............................................................................... 7 

Minimikrav på utbildning till röstmottagare ................................................... 8 

Vallokalers funktion som röstlokaler ............................................................... 9 

Delegation – kvittens av röstförsändelser från PostNord .......................... 10 

Ordning bland valsedlar ................................................................................... 11 

Organisation av valnämndens kansli under valdagen m.m......................... 12 

Information från kansliet ................................................................................. 13 

Nästa sammanträde .......................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Valnämnden 2018-05-07 2 

  Utdragsbestyrkande  

VN §  9    

Tider för förtidsröstning  
 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar om följande öppettider för de röstningslokaler som be-
slutades vid nämndens sammanträde 2018-03-12, vid förtidsröstningen fr.o.m. 
180822 t.o.m. 180909: 

Område Lokal  Öppettider 

Jung Bygdegården  27/8 samt 4/9, 16-18 

Kvänum Biblioteket  Måndagar 10-12; 13-15 

   Onsdagar 14-18 

   Fredagar 10-12; 13-15 

Levene Biblioteket  Tisdagar 14-17:30 

Tråvad Föreningshuset 28/8 samt 5/9; 16-18 

Vara  Biblioteket  Måndagar 11-18 

   Tisdagar 11-18 

   Onsdagar 11-16 

   Torsdagar 11-18  

   Fredagar 11-16 

   Lördagar 10-13 

Vara  Kommunhuset                    Söndagar 10-12 

   Valdagen 9/9, 8-20 

Vedum Biblioteket  Måndagar 14-18 

   Onsdagar 10-12; 13-15 

   Fredagar 10-12; 13-15 

__________  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen (2005:837) ska kommun anordna röstningslokaler för att ta 
emot förtidsröstning. Minst en röstningslokal i varje kommun ska vara öppen 
varje dag under förtidsröstningen. Förtidsröstningen pågår från den 22 augusti 
till och med den 9 september 2018. Förvaltningen föreslår följande schema för 
respektive röstningslokals öppettider utifrån förändrade krav i vallagen. 

__________ 
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VN § 10  

Undantag för riktlinjer kring röstmottagare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. Johan Magnusson får beviljat ett undantag från riktlinjen att en röst-
mottagare inte skall stå på valbarhetslistan, för arbete med förtidsröst-
ning på biblioteken.  

2. Johan Magnusson får inte beviljat undantag för arbete i vallokal. 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Magnusson står på ”icke-valbar plats” på Socialdemokraternas lista inför 
valet. Han har lämnat intresse att arbeta som röstmottagare i samband med 
förtidsröstning och valdag och har även meddelat att han kan avsäga sin kandi-
datur för att kunna arbeta som röstmottagare.  

 

Valnämndens behandling  

Valnämnden är enig i att ett undantag från riktlinjen bör beviljas Johan Mag-
nusson för arbete som röstmottagare i samband med förtidsröstningen på 
biblioteken med hänvisning till att han tidigare varit anställd på biblioteket och 
därigenom arbetat med förtidsröstningen vid tidigare års val.  

Valnämnden är även enig i att ett undantag från riktlinjen inte bör beviljas för 
arbete som röstmottagare på valdagen.  

___________ 
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VN § 11  

Förordning av röstmottagare - vallokal 

Beslut  

Till röstmottagare i vallokal utses: 

Levene  
Lennart Gustavsson, Parkvägen 34, Vara, ordf.  
Maria Jonsson Hedbrant, Smedtofta Västergården 4, Stora Levene, v.ordf.  
Eva-Lena Hallbäck, Stenkilsvägen 31, Stora Levene 
Tommy Gustafsson, Long Rytterås 14, Stora Levene 
Lina Alfredsson Mihlzén, Trädgårdsgatan 15, Vara 
Daniel Lennartsson, Önum Ek 12, Vara 
Madelene Johansson, Önum Annero 1, Vara 
Linus Johansson, Håkantorpsvägen 1, Stora Levene 
Eric Persson, Skolgatan 29, Vara 
 
Skarstad  
Kerstin Wångstedt, Skarstad Stora Algutstorp 10, Vara, ordf.  
Ann-Charlotte Träff, Fredriksdalsgatan 8C, Göteborg, v.ordf.  
Linnea Längfors Bengtsson, Köpmansgatan 28, Tråvad  
Tommy Linnarsson, Villavägen 8 Jung, Kvänum  
Ingrid Gustafsson, Skarstad Ingagården 10, Vara 
Lena Olsson, Västra Skolgatan 17, Vara 
Annika Lennartsson, Grenanders Gata 9B, Skövde 
Monika Hägerström, Jungavägen 43, Kvänum 
Eva Karlsson, Assarsgården 6, Vara 
 

Kvänum 

Karin Mann, Töresgården, Kvänum, ordf.  
Caroline Sällberg, Jollevägen 8, Lidköping, v.ordf.  
Håkan Svensson, Bäckgatan 9, Kvänum  
Ann-Marie Johansson, Lindgatan 6, Kvänum  
Rolf Friberg, Korsgatan 18, Kvänum  
Birgit Hansen, Disarås 1 Norra Vånga, Kvänum 
Ann-Marie Johansson, Lindgatan 6, Kvänum 
Marie Hofling, Kvänum Björkebacken 1, Kvänum 
Anita Gustafsson, Öttum Villaberg 1, Kvänum 
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Larv  

Ingemar Gunnarsson, Edsvära Söderhalla 1, Kvänum ordf.  
Anders Gidstedt, Larv Bäckagården 2, Larv, v.ordf  
Håkan Johansson, Larv Frälsegården 5, Larv 
Ewa Johansson, Larv Borghem 1, Larv 
Johanna Forslund-Kullander, Hällum Helleberg, Vara 
Camilla Mahlberg, Larv Karlsberg 5, Larv 
Anil Wahidi, Södra Lundby Boestorp 5, Vedum 
Carina Edling, Västgötagatan 18, Vara 
 

Vedum 

  - ordf.  
Anders Petersson, Kyrkogatan 13, v. ordf.  
Gunilla Andersson, Stommen 3, Vedum 
Birgit Wedén, Bitterna Skolegården 2, Vedum 
Risto Huovinen, Varavägen 25, Vedum 
Gunilla Andersson, Bitterna Stommen 3, Vedum 
Sultan Molaei, Lingongatan 6, Vedum 
 

Arentorp 

Stefan Johansson, Kasebergsv. 14 Arentorp, Vara, ordf.  
Kristina Fredriksson, Villavägen 4, Vara, v.ordf.  
Sonja Andersson, Lunnevägen 16, Vara 
Britt-Marie Wilsson, Rydaholmsvägen 3, Vara  
Irene Larsson, Kasebergsvägen 12, Vara 
Ulrika Almberg, Södra Kedum Kedumsholm 4, Vara 
Stellan Gedell, Södra Kedum Lilla Lund 1, Vra 
Peter Jansson, Södra Kedum Nils Sigfridsgården 1, Vara 
Lotta Gedell, Södra Kedum Lilla Lund 1, Vara 
Ulrika Svantesson, Skattegården 1 Arentorp, Vara 
 
 

Vara Västra 

 - , ordf.  
Maria Karlsson, Vara Solbo 1, Vara, v.ordf.  
Lars Olof Lundén, Trädesvägen 5, Vara 
Kerstin Wigström, Solrosvägen 2, Vara 
Agneta Krook-Pettersson, Assarsgatan 9, Vara 
Kent Pettersson, Assarsgatan 9, Vara 
Charlotta Börjesson, Elisgatan 10, Vara 
Stina Karlsson, Vara Solbo 1, Vara 
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Vara Östra 

Helena Torsell, Rosenfredsgatan 15, Vara, .ordf.  
Yvonne Hofling, Violvägen 5, Vara, v.ordf 
Monica Orwell, Tråvadsgatan 5, Vara 
Elof Dahlén, Önum Duskebo 5, Vara 
Elisabeth Elfstrand, Kullenvägen 8, Vara 
Mija Gustafsson, Kungsgatan 8C, Vara 
Mats Widell, Lindgatan 8, Vara 
Andreas Palm, Larvgatan 4, Vara 

 

____________ 

Sammanfattning av ärendet 

De förordnade röstmottagarna har genomgått den obligatoriska utbildningen 
för uppdraget som röstmottagare. Ett antal platser, inklusive två ordförande-
poster, lämnades tillfälligt som vakanta då de föreslagna personerna ännu inte 
har hunnit gå utbildningen. 

__________ 
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VN § 12  

Delegation till ordföranden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att ge valnämndens ordförande delegation att: 

1. förordna röstmottagare för vallokal och röstningslokal, efter att dessa 
har genomgått utbildning 

2. förordna ambulerande röstmottagare 

3. fatta kompletterande beslut för valets genomförande  

_________ 

Sammanfattning av ärendet 

Vallagen (2005:837) reglerar bestämmelser för förordnande av röstmottagare. 
Det är valnämnden som förordnar röstmottagare och som röstmottagare får 
endast de förordnas som har fått en sådan utbildning som behövs för uppdra-
get. Detta innebär att de av förvaltningen föreslagna röstmottagarna behöver 
delta i en obligatorisk utbildning innan valnämnden har möjlighet att fatta be-
slut om att förordna röstmottagarna.  

Då kansliets och bibliotekens personal, som är föreslagna som röstmottagare i 
röstningslokaler, kommer att få utbildning först efter valnämndens samman-
träde den 7 maj, underlättar det valarbetet om ordföranden får delegation att 
utse röstmottagare.  

Ett mindre antal röstmottagare i vallokal, som inte har kunnat närvara under 
våren, kommer att genomgå utbildningen vid ett tillfälle i augusti. Valnämnden 
har även att utse minst två ambulerande röstmottagare , vilka föreslås vara an-
ställda från kansliets personal. Då det kan tillkomma ytterligare frågor i anslut-
ning till valet som kräver brådskande beslut, underlättar det arbetet om ordfö-
randen får delegation att fatta kompletterande beslut för valets genomförande. 

__________ 
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VN § 13  

Minimikrav på utbildning till röstmottagare 

Valnämndens beslut  

Valnämnden beslutar att den lägsta nivån på utbildning för att förordnas som 
röstmottagare ska vara genomgången webutbildning på val.se 

____________ 

Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten uppmanar kommunernas valnämnder att fastställa minimikrav 
på utbildning för röstmottagare, för att ha färdiga rutiner i händelse av att 
många röstmottagare måste utbildas på kort tid, exempelvis vid större sjuk-
domsutbrott i kommunen där flertalet av de ordinarie röstmottagarna insjuk-
nar.  

 
Valmyndighetens webutbildning på val.se har samma grundläggande informat-
ion som den utbildning som hållits för kommunens röstmottagare, och erbju-
der möjligheten att skriva ut intyg på genomgången utbildning. 

__________ 
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VN § 14  

Vallokalers funktion som röstningslokaler 

Valnämndens beslut  

Valnämnden beslutar att: 

- kommunens vallokaler inte kommer att ha en sekundär 
funktion som röstningslokaler. Statistik ska föras över antalet 
väljare som går till fel vallokal, för att få en överblick över 
hur vanligt förekommande det är 
 

 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Det har varit tal om att kommunens vallokaler kanske även bör fungera som 
röstningslokaler, för att underlätta för de väljare som råkat gå till fel vallokal.  

Det finns idag inte tillräckligt med uppsamlingslådor, skyltar etc för att valloka-
lerna även ska kunna ta emot förtidsröster. Det krävs även ytterligare utbild-
ning för röstmottagarna för att säkerställa att valet kan genomföras korrekt och 
rättssäkert. Med anledning av det föreslås att vallokalerna inte ska fungera som 
röstningslokaler.  

Valnämndens behandling  

Valnämnden diskuterar ärendet och beslutar att vallokalerna inte ska fungera 
som röstningslokaler vid årets val. Nämnden påtalar även vikten av att infor-
mera allmänheten om valdistrikten och respektive vallokal för att minimera ris-
ken för att väljare går fel på valdagen.  

__________ 
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VN § 15 

Delegation – kvittens av röstförsändelser från Post-
Nord 

Valnämndens beslut  

Valnämnden beslutar att: 

ge valsamordnare Carl-Magnus Träff delegation att kvittera ut försän-
delser med röster från PostNord 

 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en förfrågan från PostNord om information kring kontakt-
personer för valet i kommunen. De begär även ett sammanträdesprotokoll där 
det framgår vem eller vilka som är utsedda att kvittera ut försändelser med rös-
ter från PostNord. Då valsamordnaren leder och sköter merparten av det prak-
tiska valadministrativa arbetet föreslogs att han får ansvaret att kvittera ut dessa 
försändelser. 

__________ 
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VN § 16 

Ordning bland valsedlar 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att anta ordning för valsedlar enligt bilaga.  

 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har att besluta om ordningen bland valsedlarna i kommunernas 
vallokaler, som ska vara sådant att inga partier särbehandlas. Valmyndigheten 
rekommenderar att nämnden fattar ett beslut som kan sättas upp i anslutning 
till valsedlarna. Förslaget följer de riktlinjer som fanns i kommunen vid valet 
2014. 

__________ 
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VN § 17  

Organisation av valnämndens kansli under valda-
gen m.m. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa följande organisation för valet: 

1. för hantering av förtidsröster, framtagning av dubblettröstkort, telefon-
passning, statistik m.m. bemannas med kansliets personal.  

2. för frågor från valdistrikten m.fl. under valdagen bemannas med val-
nämndens ordförande, vice ordförande och valsamordnare.  

3. förtidsröster transporteras till valdistrikten av valnämndens ordförande 
och vice ordförande.  

4. valnämndens ledamöter svarar tillsammans med kansliets personal för 
mottagning av materialet från valdistrikten på kvällen.  

5. redovisning av material till länsstyrelsen görs av valnämndens ordfö-
rande och valsamordnare.  

6. valkassar och övrigt valmaterial transporteras från vallokal till valnämn-
dens mottagning på kvällen av vallokalens ordförande samt den röst-
mottagare som tillsammans med ordföranden har skrivit under proto-
koll och omslag. 

 

___________ 

Sammanfattning av ärendet 

Organisationen inför valet föreslås vara samma som för valet 2014, i enlighet 
med punkt ett till fem.  

 

Valmyndigheten uppmanar även kommunernas valnämnder att fatta beslut 
kring vilka som ska transportera valkassar och övrigt valmaterial från vallokalen 
till valnämndens mottagning på kvällen. Det underlättar om det förutom valdi-
striktets ordförande är den röstmottagare som ordföranden utsett att, tillsam-
mans med ordföranden, signera protokoll och omslag. Detta då komplimente-
rande signeringar kan behöva göras, och det måste vara samma röstmottagare 
som signerar alla omslag. 

__________ 
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VN § 18 

Information från kansliet 
 
Kanslichef Emelia Larsson och valsamordnare Carl-Magnus Träff informerar 
valnämnden om de administrativa beslut kring valet som kansliet har fattat. 

 
På inkommen förfrågan från partier har det beslutats, efter samråd med val-
nämndens ordförande, att valkansliet även vid årets val kommer att distribuera 
namnvalsedlar för de partier som begär det. Partierna får skicka in namnvalsed-
larna till kommunhuset, där valsamordnaren tar hand om dem och fördelar 
dem mellan röst- och vallokalerna. Valnämnden uppmanar valsamordnaren att 
gå ut med information kring detta till alla partier. 
 
Valnämnden informerades om att en uppsamlingsutbildning kommer att hållas 
för de röstmottagare som ännu inte genomfört den obligatoriska utbildningen, 
med ett garanterat tillfälle i augusti och ett planerat i juni. De röstmottagare 
som har genomgått utbildningen kommer att bjudas in till ett repetitionstillfälle 
i augusti eller september. Valnämndens ledamöter ställde sig positiva till att 
även de deltar vid detta tillfälle. 
 
__________ 
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VN § 19  

Nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att nästa sammanträde ska hållas i samband med repetit-
ionsutbildningen för röstmottagare i augusti eller september. 

_________ 


