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Plats och tid Strået, 13.30 – 14.05 

Beslutande Göran Winér (S), ordf 
Ingrid Ekström (SD), vice ordf 
Birgitta Zadenius (L) tjg ers för Kate Haeggstrom (C) 
Per-Olof Andersson (M) 
Anette Hallberg (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 

Övriga deltagare Louise Linde, nämndsekreterare 
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Utses att justera Per-Olof Andersson (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunhuset, 2018-05-29, kl. 14.10 

Justerade 
paragrafer §§ 20 - 26 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Göran Winér (S)  

Justerare  
 

 Per-Olof Andersson (M) 
 

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-05-29 

Anslaget under tiden 2018-05-29 – 2018-06-19 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr 16-2018 

§ 21 Ändring av beslut avseende förordnade av 
ordförande och vice ordförande i vallokal RKL 2018  

Valnämndens beslut  
 

1. Valnämndens beslut 2018-04-26, § 16 ändras på så vis att till 
ordförande i distriktet Röstånga-Konga-Ask utses Kristina Carlsson och 
till vice ordförande utses Stig Pettersson, under förutsättning att 
obligatorisk utbildning genomförs.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska utse ordförande och vice ordförande till vallokalerna i 
kommunen.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2018-04-26, § 16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S): Valnämndens beslut 2018-04-26, § 16 ändras på så vis att till 
ordförande i distriktet Röstånga-Konga-Ask utses Kristina Carlsson och till vice 
ordförande utses Stig Pettersson, under förutsättning att obligatorisk utbildning 
genomförs. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 6-2017 

§ 22 Ändring av beslut avseende vallokaler 

Valnämndens beslut  
 

1. Valnämndens beslut 2017-10-11, § 8, revideras på så sätt att  
Billeshögsskolan/Matsal ersätts av Billebergas församlingshem som 
valdistriktet Billeberga-Tågarps vallokal.  

Sammanfattning av ärendet 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. En vallokal ska vara tydligt 
avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras 
eller störs under röstningen.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2017-10-11, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S): Valnämndens beslut 2017-10-11, § 8, revideras på så sätt att  
Billeshögsskolan/Matsal ersätts av Billebergas församlingshem som valdistriktet 
Billeberga-Tågarps vallokal.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 7-2017 

§ 23 Ändring av beslut avseende 
Röstmottagningslokaler för förtidsröstning  

Valnämndens beslut  
 

1. Valnämndens beslut 2017-10-11, § 9, revideras på så sätt att 
Billeshögskolan/Biblioteket ersätts av Billebergas församlingshem som 
röstningslokal för förtidsröstning.  

Sammanfattning av ärendet 

Av vallagen 4 kap. 22 § framgår det att en röstningslokal ska vara lämpliga och 
i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge väljarna goda 
möjligheter att rösta.  

Efter ett besök vid biblioteket i Billeberga konstaterades att lokalen inte är 
tillräckligt stor för att undvika att väljare störs under röstningen samt att det finns 
brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis är 
det en hög tröskel vid ingången och långt att gå mellan parkering och 
röstmottagningslokal.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2017-10-11, § 9 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S): Valnämndens beslut 2017-10-11, § 9, revideras på så sätt att 
Billeshögskolan/Biblioteket ersätts av Billebergas församlingshem som 
röstningslokal för förtidsröstning.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
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Dnr 2-2018 

§ 24 Ambulerande röstmottagare – tillgänglighet RKL 
2018 

Valnämndens beslut  
 

1. Följande fyra dagar kommer i första hand erbjudas de väljare som 
önskar boka ambulerande röstmottagare: torsdag den 23 augusti, 
tisdagen den 28 augusti, onsdagen den 5 september och söndagen den 
9 september.   

2. Undantag från dessa fyra dagar kan vid behov medges.    

3. Förvaltningen uppdras att i samråd med respektive särskilt boendes 
enhetschef boka in tider för besök av ambulerande röstmottagare.  

Sammanfattning av ärendet 

Ambulerande röstmottagare hjälper personer som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe. De ambulerande röstmottagarna ersätter de tidigare 
kommunala buden.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2018-04-26, § 14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S): 1. Följande fyra dagar kommer i första hand erbjudas de 
väljare som önskar boka ambulerande röstmottagare: torsdag den 23 augusti, 
tisdagen den 28 augusti, onsdagen den 5 september och söndagen den 9 
september. 2. Undantag från dessa fyra dagar kan vid behov medges. 3. 
Förvaltningen uppdras att i samråd med respektive särskilt boendes enhetschef 
boka in tider för besök av ambulerande röstmottagare.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr - 

§ 25 Handläggare för utskrift av dubblettröstkort 

Valnämndens beslut  
 

1. Till handläggare för utskrift av dubblettröstkort utses nämndsekreterare 
Louise Linde, nämndsekreterare Sara Månsson, nämndsekreterare 
Helena Heintz, nämndsekreterare Malin Vagnér, valnämndens 
ordförande Göran Winér, valnämndens vice ordförande Ingrid Ekström 
samt receptionist Magnus Johansson. 

2. Förvaltningen uppdras att ordna så att röstmottagare under 
förtidsröstning, där praktiskt möjligt, ges möjlighet att skriva ut 
dubblettröstkort.  

Sammanfattning av ärendet 

Ifall väljare inte fått eller tappat bort sitt röstkort kan ett nytt röstkort (ett så kallat 
dubblettröstkort) skrivas ut från valmyndighetens valdatasystem.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S): 1.Till handläggare för utskrift av dubblettröstkort utses 
nämndsekreterare Louise Linde, nämndsekreterare Sara Månsson, 
nämndsekreterare Helena Heintz, nämndsekreterare Malin Vagnér, 
valnämndens ordförande Göran Winér, valnämndens vice ordförande Ingrid 
Ekström samt receptionist Magnus Johansson. 2. Förvaltningen uppdras att 
ordna så att röstmottagare under förtidsröstning, där praktiskt möjligt, ges 
möjlighet att skriva ut dubblettröstkort. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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§ 26 Information  

Valnämndens beslut  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Öppettider för förtidsröstningen 

b) Brevröster som levereras av Postnord kommer tas emot i 
kommunhuset.  

c) Kommande sammanträden för valnämnden:  

9 augusti, kl. 13.30 

8 september, kl. 9.00 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


