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Plats och tid Sammanträdesrum A1, kl. 8.30-9.30 

Beslutande Lars-Erik Karlsson (C), ordförande  

Peter Stoltz (S), vice ordförande 

Andreas Björklund (M) 

Karl-Johan Wiktorp (L) 

Paul Willner (KD) 

Morgan Fagerström (S) 

Anita Svensson (SPI) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Nina Wikstrand Petersson (C) 

Vivi-Anne Karlsson (S) 

 

 

Övriga deltagare Marcus Andersson, kommunsekreterare 

Utses att justera Anita Svensson (SPI) 

Justeringens plats 

och tid 

Kommunkansliet, 1 mars 2018 

  

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 1-7 

Ordförande Lars-Erik Karlsson (C)   

Justerande Anita Svensson (SPI)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Vn § 1 Dnr KS 2017/0374 

 
 

Förtidsröstning - Varberg Direkt 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
1. inte anordna förtidsröstning i anslutning till Varberg Direkt under det 

allmänna valet 2018. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden beslutade 8 december 2017, § 8, att undersöka möjligheterna 

att anordna förtidsröstning i anslutning till Varberg Direkt 22 augusti –  

7 september 2018 under normala öppethållandetider.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 13 februari 2018. 

 

Övervägande 
Varberg Direkt har sina lokaler i närheten av Komedianten som användes 

som röstningslokal vid 2014 års val. Bedömningen är att det inte är 

motiverat att ha två röstningslokaler i närheten av varandra. Då 

förtidsröstningslokalen på Komedianten redan är känd bland väljarna 

föreslår kommunkansliet att valnämnden beslutar att inte anordna 

förtidsröstning i anslutning till Varberg Direkt under det allmänna valet 

2018. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Vn § 2 Dnr KS 2017/0374 

 
 

Ersättningslokal i valdistrikt Brunnsberg-Lugnet 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
1. använda Bumerangens förskola som vallokal i valdistrikt Brunnsberg-

Lugnet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Förskola Kärnegården i valdistriktet Brunnsberg-Lugnet kommer att rivas 

och behöver därför bytas ut. Det kommer att byggas en ny förskola just 

bredvid den gamla som föreslås bli ny vallokal.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 13 februari 2018. 

 

Övervägande 
Förslag på namn för den nya förskolan på Gödestadsvägen 21 är 

Bumerangens förskola. Kommunkansliet föreslår att valnämnden beslutar  

att använda Bumerangens förskola som vallokal i valdistrikt Brunnsberg- 

Lugnet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Vn § 3 Dnr KS 2017/0374 

 
 

Extra röstmottagare på valdagen vid 2018 års 
allmänna val 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
1. utse en extra röstmottagare i distrikt med mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt vallagen ska valnämnden utse minst fyra personer att vara 

röstmottagare i varje valdistrikt. Nämnden ska förordna en av dessa att 

vara ordförande och en att vara ersättare för ordföranden. 

 

Vid tidigare val har valnämnden utsett fem röstmottagare i varje distrikt. 

Valnämnden beslutade 8 december 2017, § 12, att fem röstmottagare ska 

tjänstgöra i varje valdistrikt samt att utse en extra röstmottagare i distrikt 

med fler än 2 000 röstberättigade.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 13 februari 2018. 

 

Övervägande 
För att minska sårbarheten om en röstmottagare inte kan delta på valdagen 

och minska arbetsbelastningen föreslås att valnämnden beslutar att utse en 

extra röstmottagare i distrikt med mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Vn § 4 Dnr KS 2017/0374 

 
 

Svar på remiss - Promemoria Stärkt skydd för 
valhemligheten 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
1. översända yttrande daterat 14 februari 2018 till Justitiedepartementet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har fått Promemorian Starkt skydd för valhemligheten 

på remiss. I promemorian föreslås ändringar i vallagen som innebär att det 

ställs krav på att det i anslutning till en vallokal eller röstningslokal för 

förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. 

 

Vidare föreslås att för alla partier som deltar i ett val bör en särskild 

personröst kunna lämnas på alla typer av valsedlar som används i valet. 

Förutom genom markering på en valsedel som innehåller förtryckta 

uppgifter om partiets kandidater bör en särskild personröst även kunna 

lämnas genom tillskrift på en valsedel med enbart valbeteckning eller på en 

valsedel med uppgift om val- och partibeteckning för ett parti som anmält 

samtliga sina kandidater. Möjligheten att använda en blank valsedel för att 

göra både ett partival och ett personval kan också bidra till att ytterligare 

stärka den enskilda väljarens möjligheter att själv skydda sin valhemlighet. 

 

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 oktober 2018. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 13 februari 2018. 

Yttrande - Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten. 

Remiss - Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten. 

 

Övervägande 
Varbergs kommun är i grunden positiv till förslag som kan stärka skyddet 

för valhemligheten. Kommunen konstaterar att förslaget innebär ökade 

krav på lokalens utformning vilket kan innebära att vissa lokaler inte längre 

kan anses som lämpliga som vallokaler då det kan bli svårt att ordna en 

tillräckligt avskärmad plats. Bedömningen är att det behöver avsättas minst 

en extra röstmottagare per lokal för att säkerställa att ordningen bland 

valsedlar upprätthålls och att väljaren kan välja valsedlar utan insyn från 

andra väljare. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Varbergs kommun ställer sig positiv till förslaget att det ska vara möjligt att 

avge en särskild personröst på alla typer av valsedlar. 

 

Kommunkansliet föreslår att valnämnden beslutar översända yttrande 

daterat 14 februari till Justitiedepartementet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Vn § 5  

 
 

Inköp valsedelräknare 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
1. köpa in tre valsedelräknare till det allmänna valet 2018.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Flera kommuner i Halland använder valsedelräknare i de största 
valdistrikten på valdagen och är mycket nöjda med hur dessa fungerar.   
 

Övervägande 
Kommunkansliet bedömer att det skulle underlätta rösträkningen i de 
större distrikten om man hade valsedelräknare. Kommunkansliet föreslår 
därför att valnämnden beslutar att köpa in tre valsedelräknare till det 
allmänna valet 2018.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:    Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Vn § 6  

 
 

Övriga frågor 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

 

Utkörning av förtidsröster valdagen 

Kommunkansliet föreslår att politikerna i valnämnden tar på sig ansvaret 

att köra ut förtidsröster till valdistrikten på valdagen. Ärendet kommer att 

behandlas på valnämndens sammanträde 1 juni 2018. 

 

Valkonferens länsstyrelsen 3 maj 2018  

Ordförande, vice ordförande och valsamordnaren kommer att närvara på 

länsstyrelsens valkonferens 3 maj. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Vn § 7  

 
 

Nästa möte 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Valnämndens nästa sammanträde är 1 juni 2018. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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