Valnämnden protokoll 2018-08-20
Datum:

måndag 20 augusti 2018

Tid:

10:00-10:45

Plats:

Västra Roten, kommunhuset

Justeringsdag:

Måndagen den 20 augusti 2018, kl 18.00

Paragrafer:

22-25

Utses att justera:

Lars-Erik Anderström (M)

Underskrifter:
Sekreterare
Maria Olegård
Ordförande
Kjell Johansson (S)
Justerare
Lars-Erik Anderström (M)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-20

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2018-08-21

2018-09-12

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Maria Olegård
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Beslutande
Kjell Johansson (S)
Lars-Erik Anderström (M)
Göte Andersson (V)
Ulf Wetterlund (L) ersätter Michelle Winkel (L)
Harry Berglund (S) ersätter Dan Petersson (C)

Övriga närvarande
Ersättare
Peter Spjuth (V)

Tjänstemän
Maria Olegård, administrativ chef
Marita Lövberg, administratör
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Innehåll
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Godkännande av dagordningen
Ordning och placering av valsedlar vid de allmänna valen
2018
Riktlinjer för politisk propaganda i anslutning till
röstnings- och vallokal
Övrig information
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§ 22
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Valnämnden godkänner utsänd dagordning.
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§ 23
Ordning och placering av valsedlar vid de allmänna valen 2018
Dnr KS 2018/90
Sammanfattning
Valnämnden beslutade 2018-03-14 § 12 att valsedlar ska placeras i bokstavsordning.
I samtliga röstnings- och vallokaler används valsedelställ i syfte att tillhandahålla
samtliga valsedlar på ett likformigt sätt, på en och samma plats.
Tidigare beslut behöver kompletteras med beslut om i vilken ordning valsedlarna ska
presenteras. Ska ”A” sorteras längst fram eller längst bak i valsedelsstället.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2018-08-11
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Yrkande
Göte Andersson (V):
Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras med ”A” längst fram/ner och blanka
valsedlar längst bak/upp.
Beslut
Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras med ”A” längst fram/ner och blanka
valsedlar längst bak/upp.

Beslutet expedieras till
Samtliga gruppledare
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§ 24
Riktlinjer för politisk propaganda i anslutning till röstnings- och
vallokal
Dnr KS 2018/334
Sammanfattning
I 8 kap. 3-4 §§ vallagen (2005:837) finns bestämmelser om ordning vid röstmottagning som
säger följande:
På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma
propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.
Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen
eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för
att röstmottagningen ska kunna genomföras. Blir det sådan oordning att den inte kan
avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad 2013-08-13
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Ärendet föranleder inga extra kostnader.
Yrkande
Göte Andersson (V):
Valnämnden beslutar:
 Med politisk propaganda menas affischering om politiska partier utanför officiella
anslagstavlor, utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om
politiska partier eller muntlig information/agitation, med eller utan högtalare eller
annan teknisk utrustning, eller annat som syftar till att otillbörligt påverka eller
hindra väljare i deras val.


Partipolitiska aktiviteter får inte heller i övrigt bedrivas i eller vid ett utrymme intill
(cirka 25 meter) vallokal eller förtidsröstningslokal. Där röstmottagning äger rum i
ett större öppet utrymme, såsom entréhall eller liknande, får politisk propaganda
inte föras i anslutning till den avgränsning som markerar röstmottagningslokalen.
Eventuell propaganda ska hållas utom syn- och hörhåll från röstmottagningslokalen.



Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk propaganda (annat än
valsedlarna) får finnas i vallokaler/förtidsröstningslokaler.



Det får inte hållas tal eller delas ut tryckta eller skrivna upprop till väljarna i eller i
nära anslutning (cirka 25 meter) till vallokaler/förtidsröstningslokaler. De röstande
ska i lugn och ro utan yttre påverkan välja valsedel och lägga sin röst.
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Valsedelsutdelare får befinna sig utanför en vallokal eller förtidsröstningslokal (ca 5
meter) men inte inomhus. Utdelning av valsedlar får inte göras så att eventuell
utrymning av lokalen hindras eller på sätt som kan verka störande för väljare.



Det är inte tillåtet med politisk affischering utanför ingången till vallokalerna eller
förtidsröstningslokalerna eller i deras omedelbara närhet (cirka 25 meter).



De valsedlar som partierna själva ansvarar för att distribuera får endast ställas upp i
valsedelsstället av röstmottagare. De ska stå i den ordning som valnämnden
beslutat. Röstmottagarna ska inte kontakta partierna när dess valsedlar tar slut.
Företrädare för partierna som kommer med valsedlar får inte ha på sig eller med sig
produkter (förutom valsedlarna) med loggor eller budskap in i lokalen.



Röstmottagare får inte vara försedda med partisymboler, dela ut valsedlar eller
annan information i politiska frågor till väljare eller på annat sätt agera på ett sätt så
deras objektivitet kan ifrågasättas.



När valnämndens ledamöter och ersättare befinner sig i vallokal eller
förtidsröstningslokal får dessa inte bära partisymboler.



Om väljare har på sig eller med sig tillbehör med partiloggor är det inget som
röstmottagare eller valnämnden kan ha synpunkter på.

Beslut
Valnämnden beslutar:
 Med politisk propaganda menas affischering om politiska partier utanför officiella
anslagstavlor, utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om
politiska partier eller muntlig information/agitation, med eller utan högtalare eller
annan teknisk utrustning, eller annat som syftar till att otillbörligt påverka eller
hindra väljare i deras val.


Partipolitiska aktiviteter får inte heller i övrigt bedrivas i eller vid ett utrymme intill
(cirka 25 meter) vallokal eller förtidsröstningslokal. Där röstmottagning äger rum i
ett större öppet utrymme, såsom entréhall eller liknande, får politisk propaganda
inte föras i anslutning till den avgränsning som markerar röstmottagningslokalen.
Eventuell propaganda ska hållas utom syn- och hörhåll från röstmottagningslokalen.



Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk propaganda (annat än
valsedlarna) får finnas i vallokaler/förtidsröstningslokaler.



Det får inte hållas tal eller delas ut tryckta eller skrivna upprop till väljarna i eller i
nära anslutning (cirka 25 meter) till vallokaler/förtidsröstningslokaler. De röstande
ska i lugn och ro utan yttre påverkan välja valsedel och lägga sin röst.
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Valsedelsutdelare får befinna sig utanför en vallokal eller förtidsröstningslokal (ca 5
meter) men inte inomhus. Utdelning av valsedlar får inte göras så att eventuell
utrymning av lokalen hindras eller på sätt som kan verka störande för väljare.



Det är inte tillåtet med politisk affischering utanför ingången till vallokalerna eller
förtidsröstningslokalerna eller i deras omedelbara närhet (cirka 25 meter).



De valsedlar som partierna själva ansvarar för att distribuera får endast ställas upp i
valsedelsstället av röstmottagare. De ska stå i den ordning som valnämnden
beslutat. Röstmottagarna ska inte kontakta partierna när dess valsedlar tar slut.
Företrädare för partierna som kommer med valsedlar får inte ha på sig eller med sig
produkter (förutom valsedlarna) med loggor eller budskap in i lokalen.



Röstmottagare får inte vara försedda med partisymboler, dela ut valsedlar eller
annan information i politiska frågor till väljare eller på annat sätt agera på ett sätt så
deras objektivitet kan ifrågasättas.



När valnämndens ledamöter och ersättare befinner sig i vallokal eller
förtidsröstningslokal får dessa inte bära partisymboler.



Om väljare har på sig eller med sig tillbehör med partiloggor är det inget som
röstmottagare eller valnämnden kan ha synpunkter på.

Beslutet expedieras till
Gruppledarna
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§ 25
Information
Sammanfattning
Valsamordnaren och ledamöterna informerar om aktuella frågor, bl.a.:
 Aktuellt läge
 Säkerheten kring valet
 Felaktiga telefonnummer på röstkorten
 Ambulerande röstmottagare
 Schema för valnämnden under valhelgen
Beslut
Valnämnden noterar informationen.
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