
 Sammanträdesprotokoll 1(10) 
  

 Valnämnden Sammanträdesdatum  
  2018-09-26  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhusets sessionssal, klockan 17.30–18.55 
  
Beslutande Ordförande Olle Rahm (S) 

Anita Bergman (V) 
Åsa-Lena Westling (SD) 
Liane Blom (L) 
Linnéa Landerstedt (S), tjänstgörande ersättare 
Bertil Foss (PNF), tjänstgörande ersättare 
Eddie Lundeqvist (SD), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga närvarande Anneli Sohlberg, distriktsordförande Björkängen 
 Lennart Stenerhag, distriktsordförande Karbenning 
 Gigi Lönn, vice distriktsordförande Skallberget 
 Christina Wallin, valsamordnare/kvalitetsutvecklare 
 Hannu Högberg, kommunchef 
 Marie Fjellman, utskottssekreterare/arkivarie 
  
Justerare Anita Bergman (V) 
  
Justeringsdatum 2018-10-02 
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 33-39 
  Marie Fjellman  

 Ordförande   
  Olle Rahm  

 Justerare   
  Anita Bergman  
    
   

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  

Organ Valnämnden 
  

Sammanträdesdatum 2018-09-26 
  

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-03 Datum då anslaget tas ned 2018-10-25 
  

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset 

  

Underskrift   
 Marie Fjellman 
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Innehållsförteckning 

§ 33 Val av sekreterare 3 
§ 34 Val av justeringsperson 4 
§ 35 Godkännande av dagordning 5 
§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 6 
§ 37 Uppföljning av årets valarbete 7 
§ 38 Aktiva politiker som röstmottagare 9 
§ 39 Övrigt 10 
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§ 33 Val av sekreterare 

Beslut 

Valnämnden utser utskottssekreterare/arkivarie Marie Fjellman till 
sekreterare vid dagens sammanträde. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 34 Val av justeringsperson 

Beslut 

Valnämnden utser Anita Bergman (V) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 35 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar: 

 Extra ärende: Aktiva politiker som röstmottagare. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr VN 2018/0012 
 
Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

6 Beslut angående fotografering 
och/eller filmning 

2018-08-22 Olle Rahm, 
valnämndens 
ordförande 

Beslut 

Valnämnden tar del av redovisat delegationsbeslut. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 37 Uppföljning av årets valarbete 
Dnr VN 2018/0013 

Beslut 

1. Till Valmyndigheten framförs följande synpunkt: 

 Många väljare hade svårt att få ner valsedlarna i valkuverten. 
Sedlarna upplevdes vara i aningen för stort format i 
förhållande till kuvertens. 

 
2. I kommande val ska kommunen beakta följande: 

 Arbetsfördelningen mellan valdistrikten är ojämn. 
Skallberget har många röstande och behöver förstärkning 
vid rösträkningen. 

 Det behövs rutiner för hantering av valobservatörer, det vill 
säga personer som vill närvara i lokalen under valdagen. 

 Valsedelställ placeras med fördel på två ställen i vallokalen 
eftersom det blir långa köer till dem. 

 Ordningen i valsedelställen är förvirrande för väljarna. Det 
skulle behövas större fack för sedlarna så att väljarna lättare 
kan få en överblick. 

 Det behöver ses över hur valurnan kan förseglas. 

 Årets utbildning var bristfällig. Den behöver vara mer 
detaljerad. 

 Vid kommande val kan valnämndens ordförande, 
ordförande och vice ordförande i valdistrikten samt berörda 
tjänstepersoner direkt efter genomförd utbildning mötas upp 
och diskutera rutiner. 

 För att öka tillgängligheten bör en ramp över tröskeln vid 
Gruvgården ordnas. 

 På Skogsgläntans förskola finns många informationslappar 
rörande förskoleverksamheten uppsatta i lokalen. För att 
valinformationen ska synas bättre, kan förskolans 
information täckas över med något, exempelvis ett tygskynke 
eller en pappskiva. 

 Det upplevdes tryggt att polisen åkte runt till vallokalerna 
flera gånger under dagen. 

 
 
 

 → 
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VN § 37, fortsättning. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade den 18 april 2018, paragraf 17, att årets valarbete 
ska följas upp vid dagens datum. Förutom valnämnden är även 
ordförandena i valdistrikten inbjudna till utvärderingen. 
 
Utvärderingen börjar med att samtliga närvarande får möjlighet att 
besvara följande enkäter: 

 Utvärdering av institutionsröstning år 2018. 

 Utvärdering av förtidsröstning år 2018. 

 Utvärdering av valet (valdagen) år 2018. 

 Utvärdering av valnämndens preliminära rösträkning 
(onsdagsräkningen) år 2018. 

 
Enkätbesvarandet efterföljs av en diskussion. 
 

 
 
Skickas till: 
Valmyndigheten 
Valsamordnaren 
Ordförande och vice ordförande i valdistrikten, inklusive 
enkätsammanställning 
Valnämnden, inklusive enkätsammanställning 
Polisen, genom Eva Lindberg 
Akten 
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§ 38 Aktiva politiker som röstmottagare 
Dnr VN 2018/0014 

Beslut 

Kommunchef Hannu Högberg uppdras att undersöka frågan och 
återkomma med förslag på hantering av den. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Olle Rahm (S) lyfter en fråga gällande om aktiva politiker, 
vars namn står på ett partis valsedel, ska få tjänstgöra som röstmottagare 
eller inte. Flera kommuner har tagit beslut om att röstmottagare inte får 
vara politiskt aktiva. 
 
Frågan diskuteras. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunchefen 
Akten 
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§ 39 Övrigt 
Dnr VN 2018/0006 
Dnr NBGK 2018/0313 

Beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Valsamordnare Christina Wallin informerar om att 
Europaparlamentsvalet äger rum den 26 maj 2019. 
 
Kommunchef Hannu Högberg informerar om förfarandet och 
kommunikationen kring kommunallagens nya bestämmelse att en revisor 
inte är valbar som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. I 
Norbergs kommun har två revisorer drabbats och blivit utan mandat i 
kommunfullmäktige. 
 
Eddie Lundeqvist (SD) ställer en fråga till valsamordnare Christina 
Wallin angående hur en händelse med Sverigedemokraternas valsedlar 
har hanterats. Händelsen inträffade under förmiddagen på valdagen i 
Kärrgruvans distrikt, där Sverigedemokraternas namnvalsedlar uppgavs 
som saknade i sedelstället. Valsamordnaren svarar Lundeqvist att 
händelsen är antecknad och diarieförd. 
 
Länsstyrelsen i Västmanland har inkommit med protokoll för slutlig 
rösträkning och mandatfördelning. Protokollet delas ut till valnämnden. 
 
Avslutningsvis tackar valnämnden, kommunens personal och 
tjänstgörande i vallokalerna varandra för jobbet med årets val. 
 

 
 
Skickas till: 
Akterna 
 


