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§ 22   

Säkerhetsinformation 

Information 

Säkerhetssamordnarna Bengt Nilsson och Rebecca Bergelin samt 

kommunpolis Anna-Lena Mann informerar om säkerhet för förtroendevalda 

inför valrörelsen.  

Kommunikatör Linda Johansson Filipsson informerar om kommunens 

kommunikationsplan inför valet 2018.  
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§ 23 Dnr 2018/00005 111 

Öppettider i röstningslokaler vid allmänna val 2018 

Valnämndens beslut 

1 Valnämnden beslutar att följande öppettider gäller i röstningslokaler för 

förtidsröstning vid de allmänna valen under tiden 22 augusti–8 september 

2018. 

 Biblioteket 
 22–23 augusti  onsdag–torsdag kl. 14–19 

 24 augusti  fredag  kl. 11–15  

     27–30 augusti  måndag–torsdag  kl. 14–19 

     31 augusti  fredag  kl. 11–15 

     3–6 september måndag–torsdag kl. 14–19 

     7 september fredag  kl. 11–15 

 Skapa Kultur, Storgatan 20, Falköping  
 25 augusti  lördag  kl. 10–13 

     26 augusti  söndag  kl. 10–13 

 1 september lördag  kl. 10–13 

     2 september söndag  kl. 10–13 

 8 september lördag  kl. 10–13 

 Broddetorps bibliotek 
 3–7 september  måndag–fredag kl. 15–18 

 Kommunalhuset Floby 
 27–31 augusti  måndag–fredag kl. 15–18 

 Gudhems församlingshem  
 27–31 augusti måndag–fredag kl. 15–18 

 Kinnarps bibliotek 
 3–7 september  måndag–fredag kl. 15–18 

 Stenstorps församlingshem 
 3–7 september måndag–fredag kl. 15–18 

 Vartofta bibliotek 
 27–31 augusti  måndag–fredag kl. 15–18 

 Åsarps bibliotek 
 3–7 september måndag–fredag kl. 15–18              

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till öppettider för 

förtidsröstning i röstningslokaler.                   
  

Paragrafen skickas till 
Peter Sjöberg, samhällsbyggnadsförvaltningen             
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§ 24 Dnr 2018/00008 111 

Röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler vid 
allmänna val 2018  

Valnämndens beslut 

1 Valsamordnaren Linda Karelid bemyndigas att förordna röstmottagare i 

vallokaler och i röstningslokaler och besluta om deras placering i 

valdistrikten samt att i övrigt vidta de åtgärder som med hänsyn till 

omständigheterna kan visa sig erforderliga. 

2 Valnämnden beslutar att för att få tjänstgöra som röstmottagare ska man 

ha fyllt 18 år senast valdagen samt inte kandidera på ett partis lista. 

3 Alla röstmottagare ska ha genomgått grundläggande utbildning.       

Jäv 

Fredy Neuman (S) och Carl-Magnus Folke (KD) deltar inte i överläggningen 

och beslutet på grund av jäv.    

Bakgrund 

Kansliavdelningen har gått ut med en förfrågan till drygt 160 personer om de 

vill tjänstgöra som röstmottagare vid allmänna val 2018. Det finns även 

möjlighet för personer som inte tidigare arbetat med val att anmäla sitt 

intresse för att arbeta som röstmottagare via ett formulär på kommunens 

hemsida. 

I SOU 2013:24 E-röstning och andra valfrågor lyftes frågan om lämpligheten 

i att ha förtroendevalda som röstmottagare vid kommunernas arbete med 

valen. Kommittén fann inte skäl att överväga några formella regler av 

jävskaraktär, men tyckte att en befogad gräns är att en person som 

kandiderar på lista inte ska fungera som röstmottagare. Detta formaliserades 

inte och ledde inte till något förbud. Det är därmed upp till respektive 

kommun att göra en bedömning av lämpligheten när det gäller 

förtroendevalda som röstmottagare. Det har även framgått av den utredning 

som gjordes inför SOU 2013:24 att landets kommuner har olika syn på detta. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat kommunerna på att det finns ett värde i 

att fatta ett formellt beslut, oavsett ställningstagande. I Valmyndighetens 

handbok till kommuner in för valen 2018 refereras också till att en gräns som 

kommittén anser vara befogad är att en person som kandiderar på lista inte 

ska vara röstmottagare.  

Detta förfarande tillämpades också av Falköpings kommun vid förfrågan om 

tjänstgöring vid allmänna valen 2014, även om det inte fattades något 

formellt beslut av valnämnden.  
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Ett annat rimligt krav som Valmyndigheten anger är att röstmottagare är 18 

år eller över. Någon övre gräns får dock inte sättas, det ska alltid ske en 

individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet. 

Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas 

som röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla 

röstmottagare. Eftersom det kan tillkomma nya röstmottagare efter att 

kommunen utbildat röstmottagarna och innan valdagen, är det lämpligt att 

kommunen fattar beslut om vad som är den lägsta acceptabla utbildning som 

krävs.  

Förordnar kommunen röstmottagarna innan de fått utbildning ska beslutet 

villkoras med att förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den 

obligatoriska utbildningen.   

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att valnämnden bemyndigar valsamordnaren Linda 

Karelid att förordna röstmottagare i vallokaler och i röstningslokaler och 

besluta om deras placering i valdistrikten samt att i övrigt vidta de åtgärder 

som med hänsyn till omständigheterna kan visa sig erforderliga. 

Förvaltningen föreslår också att valnämnden beslutar att för att få tjänstgöra 

som röstmottagare ska man ha fyllt 18 år senast valdagen samt inte 

kandidera på ett partis lista. För att tjänstgöra som röstmottagare är också ett 

krav att man ska ha genomgått utbildningen i kommunens regi. För att 

praktiskt kunna hantera oförutsedda händelser är ett minimikrav att en 

röstmottagare tar del av Valmyndighetens självstudiematerial.        
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§ 25 Dnr 2018/00022 111 

Tider för tillgänglighet ambulerande röstmottagare  

Valnämndens beslut 

1 Valnämnden beslutar att de ambulerande röstmottagarna är tillgängliga 

under följande tider. 

 22–24 augusti onsdag–fredag  kl. 10–14 

 25 augusti  lördag  kl. 10–13 

 27–31 augusti måndag–fredag kl. 10–14 

 1 september lördag  kl. 10–13 

 3–7 september måndag–fredag kl. 10–14 

 8 september lördag  kl. 10–13 

 9 september söndag   kl. 10–18 

2 Valnämnden beslutar att delegera till valsamordnaren att förordna 

ersättare för de ambulerande röstmottagarna.              

Bakgrund 

Valnämnden beslutade den 26 april 2018, § 9, om förordnande av 

ambulerande röstmottagare. Valsamordnaren har tagit fram ett förslag på 

tider för när de ambulerande röstmottagarna ska vara tillgängliga. För att en 

ersättare ska kunna kallas in om det behövs föreslås att valnämnden 

delegerar till valsamordnaren att förordna ersättare för de ambulerande 

röstmottagarna.                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Gunnel Samson 

Bengt Andersson            



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (11) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 26 Dnr 2018/00015 111 

Utläggning av valsedlar vid allmänna val 2018  

Valnämndens beslut 

1 Valnämnden beslutar att endast lägga ut valsedlar för de partier som 

enligt vallagen ska läggas ut (VL kap 6 § 8).  

2 Valsedlarna ska placeras i valsedelsställ.  

3 Partivalsedlar för partier, som har rätt att få valsedlar utlagda av 

valnämnden, ska placeras i ett valsedelsställ i alfabetisk ordning enligt 

följande.  

Blanka valsedlar Blanka valsedlar Blanka valsedlar 

Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 

Feministiskt Initiativ Feministiskt Initiativ Feministiskt Initiativ 

Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 

Liberalerna (tidigare 

Folkpartiet) 

Liberalerna (tidigare 

Folkpartiet) 

Liberalerna (tidigare 

Folkpartiet) 

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna Moderaterna Moderaterna 

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet  

 

Bakgrund 

Nya regler inför valet 2018 

Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast de partier 

som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som 

inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina 

valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla 

deltagande fram till 30 dagar innan valdagen, sista anmälningsdag är den 10 

augusti 2018. 

Valsedlar som kommunen ska lägga ut 

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. 

Det är blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som 
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vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i 

hela landet. Det är 2018: 

 Moderaterna 

 Centerpartiet 

 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 

 Kristdemokraterna 

 Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

 Vänsterpartiet 

 Miljöpartiet de gröna 

 Sverigedemokraterna 

 Feministiskt Initiativ 

Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är 

representerade i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen 

ligger. Valmyndigheten publicerar en lista på val.se som visar vilka lokala 

partiers partivalsedlar som ska vara utlagda i berörda kommuner. Det är 

kommunen, och i praktiken röstmottagarna, som ansvarar för att dessa 

valsedlar alltid finns på plats.  

Valsedlar som partierna själva lägger ut 

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar 

utlagda, kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller 

röstningslokalen. Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att hantera 

dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland valsedlar samt att 

kontrollera att partiet deltar i valet.  

Samtliga anmälda partier ansvarar själva för att lägga ut namnvalsedlar 

(valsedlar med partinamn och kandidater).               
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§ 27 Dnr 2018/00023 110 

Delegationsbestämmelser för valnämnden 

Valnämndens beslut 

1 Valnämnden antar delegationsbestämmelser för valnämnden, att gälla 

från och med den 15 juni 2018.       

Bakgrund 

Valnämnden har tidigare saknat delegationsbestämmelser, något som 

påtalats av kommunens revisorer (rapport daterad 15 oktober 2014) vid en 

granskning av valnämndens verksamhet. Valnämnden svarade då att 

valnämnden inför varje val delegerar och uppdrar till exempelvis ordförande 

eller valsamordnare att fatta de beslut som krävs.  

Det kan dock vara praktiskt att har delegationsbestämmelser på plats, 

exempelvis om en situation skulle uppstå då ordföranden behöver fatta ett 

brådskande beslut, så kallat ordförandebeslut, å nämndens vägnar. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till delegationsordning som bland 

annat delegerar till ordförande (eller vice ordföranden vid förhinder) att fatta 

beslut på nämndens vägnar i brådskande avgöranden och delegerar till 

valsamordnaren att förordna röstmottagare i valdistrikten.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden antar 

delegationsbestämmelser för valnämnden, att gälla från och med den 15 juni 

2018.                 

  

 

            



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (11) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 28   

Valdistriktsindelning inför val 2019 

Information 

Valsamordnare Linda Karelid informerar om Länsstyrelsen Västra Götalands 

läns beslut om förändrad valkretsindelning av Falköpings kommun. 

Förändringen kommer att äga rum inför europaparlamentsvalet 2019. 

Kommunfullmäktige yttrades sig i ärendet den 26 februari 2018, § 45.                        

  

 

            


