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 Sammanträdesdatum  

 2017-08-28  

Valnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 16:00 måndagen den 28 augusti 2017, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Bertil Brifors (M), Ordförande 

Sixten Nylin (S), 1:e vice ordförande 

Jan Barrefors (S) 

Sten-Åke Wengberg (C) 

Övriga närvarande  

Ersättare Gunilla Alm (L) 

Ingrid Andersson (S), tjänstgör för Robert Kohlström (SD) 

Christer Persson (S) 

  

Tjänstemän Jonas Eliasson, kanslichef 

Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Sixten Nylin (S) 

Tid och plats Torsdagen den 31 augusti 2017, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 1-5 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Bertil Brifors  

Justerare 
 

 

Sixten Nylin 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-08-28 

Datum för 

anslags uppsättande 2017-08-31 

Datum för 

anslags nedtagande 2017-09-22 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Sara Widströmer  
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§ 1   

Mötets öppnande 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser Sixten Nylin till justerare av dagens protokoll. 

Justeringen äger rum 2017-08-31 kl. 09:30 i kommunhuset.  

2. Valnämnden fastställer dagordningen utan ändringar.  

Sammanfattning  

Valnämnden förrättar upprop, utser en justerare att jämte ordföranden 

justera protokollet, samt fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  

______________ 
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§ 2   

Information 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Följande information ges:  

Nämndens uppdrag 

Kanslichef Jonas Eliasson informerar om nämndens uppdrag i förhållande 

till vallagen, samt om kansliets roll i egenskap av valkansli.  

Förändringar i vallagen 

Kommunsekreterare Sara Widströmer informerar om de förändringar som 

gjorts i vallagen som påverkar Håbo kommuns valarbete. Däribland:  

- Förändringar för småpartier genom förändrad beräkning av första divisorn, 

samt införande av småpartispärr 

- Förhandsanmälan av partier och symboler 

- Samtycke till kandidatur 

- Förändringar avseende krav på röstmottagning och röstmottagare 

- Värdeneutrala och tillgängliga vallokaler 

Processen framåt 

Kommunsekreterare och kanslichef ger en kortfattad beskrivning av 

processen fram till valet och lyfter särskilt de frågor som är mest omfattande 

att hantera, såsom personal, utbildning och transporter.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(9) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-28  

Valnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 3 Dnr 2017/00388  

Fastställande av valdistrikt 

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att 2014 års 

valdistrikt i Håbo kommun kvarstår vid valet 2018.  

Sammanfattning  

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om 

indelningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens 

storlek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut. Enligt statistik från valmyndigheten har de valdistrikt som 

Håbo kommun beslutade om inför valen 2014 mellan 1000 och 2000 

röstberättigade, varför förvaltningen föreslår att distrikten ska kvarstå även 

vid 2018 års val. Valdistrikten i Håbo kommun föreslås därmed bli följande:  

- Mansängen 

- Skörby 

- Eneby 

- Råby 

- Fånäs 

- Västerängen 

- Åsenområdet 

- Ekillaområdet 

- Övergran 

- Skokloster 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF § 74 2013-09-23 

Bilaga: Karta, valdistriktsindelning 2014 

Valgeografi – information från valmyndigheten 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämnden 

Länsstyrelsen i Uppsala Län  
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§ 4 Dnr 2017/00478  

Bemanning vid valet 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden uppdrar till förvaltningen att gå ut med en förfrågan till 2014 

års ordförande, vice ordförande, och valförrättare om intresse för medverkan 

vid valet 2018.  

Valnämnden uppdrar till förvaltningen att, vid behov, gå ut med annons om 

ytterligare personal inför valet 2018.  

Valnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag till beslut 

avseende ordförande/vice ordförande samt valförrättare i samband med 

valdagen 2018.  

Sammanfattning  

Inför valet 2018 behöver bemanning i vallokalerna ses över. Det är lämpligt 

att ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt har erfarenhet 

från tidigare val. Därför föreslår förvaltningen att en förfrågan ska gå ut till 

2014 års ordförande/vice ordförande om deltagande även vid 2018 års val.  

Likaså är det positivt om åtminstone ett antal av valförrättarna har 

erfarenhet från tidigare val, varför förvaltningen föreslår att en förfrågan om 

deltagande vid 2018 års val ska gå ut även till dem. 

Om inte tillräckligt många från tidigare års val kan delta vid valet 2018 för 

att täcka behovet av bemanning föreslås valnämnden ge förvaltningen i 

uppdrag att gå ut med annons för att, vid behov, rekrytera ytterligare 

valförrättare.   

När förvaltningen har tagit fram förslag till bemanning vid de olika 

valdistrikten ska förvaltningen återkomma till valnämnden för beslut om 

detta.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 
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§ 5   

Övriga frågor/ärenden 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att nästa sammanträde äger rum 2017-11-28 kl. 

18.00.       

Sammanfattning  

Valnämnden fastställer tid för nämndens nästa sammanträde.       

______________ 
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