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Tid och plats Kl. 18:30 torsdagen den 16 augusti 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Bertil Brifors (M), Ordförande 

Sixten Nylin (S), 1:e vice ordförande 

Robert Kohlström (SD) 

Jan Barrefors (S) 

Sten-Åke Wengberg (C) 

Övriga närvarande  

Ersättare Gunilla Alm (L) 

Christer Persson (S) 

Mats Bergengren (MP) 

Ingrid Andersson (S) 

  

Tjänstemän Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Sixten Nylin (S) 

Tid och plats Månsdagen den 20 augusti 2018, Kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 35-41 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Bertil Brifors  

Justerare 
 

 

Sixten Nylin 
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§ 35   

Mötets öppnande 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser Sixten Nylin (S) till justerare av dagens protokoll.   

2. Valnämnden fastställer dagordningen med nedanstående tillägg.    

Sammanfattning  

Valnämnden låter kontrollera närvaro och utser justerare att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med två 

tillägg.   

- Extra ärende: Ordning vid vallokaler 

- Extra ärende: Valsedlar     

______________ 
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§ 36   

Information om status för arbetet inför valet 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommunsekreterare Sara Widströmer informerar om status för arbetet inför 

valet, främst med fokus på lokaler, bemanning och material. Trots viss 

omsättning i bemanningen ska valet vara förberett. Information ges också 

om Valkansliet och dess roller i valarbetet.  

______________ 
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§ 37   

Onsdagsräkningen - en genomgång 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

En genomgång av hur arbetet med onsdagsräkningen ska gå till görs. 

Information ges om granskningens och räkningens olika arbetsmoment samt 

om hur leverans av valsedlar till Länsstyrelsen går till.  

______________ 
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§ 38   

Praktiskt inför valdagen 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar informationen.  

2. Valnämnden beslutar att onsdagsräkning ska ske kl. 09.30 den 12 

september.  

3. Valnämnden beslutar att hålla avstämningsmöte kl. 14.00 på valdagen.  

Sammanfattning  

Valnämnden går igenom praktiska detaljer inför valdagen. En telefonlista 

för nämnden skapas i syfte att snabbt kunna kalla in en beslutsmässig 

nämnd om behov uppstår.  

Nämnden enas också om att ha en avstämning med ordinarie ledamöter kl. 

14 på valdagen.  

Transporten av valsedlar till Länsstyrelsen ska göras av valnämndens 

presidium, vid behov tillsammans med representant för valkansliet.  

Valnämnden beslutar också att onsdagsräkningen ska påbörjas kl. 09.30 för 

att säkert hinna med onsdagens posthantering.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Valnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 39 Dnr 2018/00498  

Redovisning av delegationsbeslut till valnämndens 
sammanträde 2018-08-16 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden noterar anmälda delegationsbeslut.  

Sammanfattning  

Valnämnden har delegerat till ordförande att fatta beslut i vissa ärenden. 

Dessa beslut ska redovisas till valnämnden.  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

2018/00306, nr. 83202, förordnande av extra resurser till valdagen 

2017/00478 nr. 84008, förändringar i bemanning för valdagsröstningen    

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten   

______________ 
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§ 40 Dnr 2018/00087  

Ordning vid vallokaler 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att namnvalsedlar som levereras till val- eller 

förtidsröstningslokal ska överlämnas till röstmottagare, som placerar dessa i 

valsedelsställ enlighet med valnämndens beslut om placering.  

2. Partierna ansvarar själva för att kontrollera om namnvalsedlarna tar slut i 

val/förtidsröstningslokalerna och för att lämna in namnvalsedlar för 

påfyllning vid behov. Detsamma gäller även eventuella partivalsedlar för de 

partier som inte har rätt enligt lag att få sina valsedlar utlagda av 

kommunen.   

Sammanfattning  

Valnämnden beslutade 2018-05-03 § 22 att valsedlar inte får delas ut i 

anslutning till vallokaler och röstningslokaler utan att valsedlar ska 

tillgängliggöras i valsedelsställ. Likaså beslutade nämnden att kommunen 

inte ska ansvara för påfyllning av valsedlar för de partier som inte har rätt 

enligt vallagen att få sina valsedlar utlagda. Dock behöver hanteringen av 

partiernas namnvalsedlar förtydligas.  

Valnämnden, och i förlängningen röstmottagarna, är ansvariga för 

ordningen bland valsedlarna i val- och röstningslokaler. För att kunna 

garantera att den ordning som valnämnden beslutar om hålls föreslås 

valnämnden också besluta att de partier som lämnar sina valsedlar till en 

val- eller förtidsröstningslokal ska överlämnas till röstmottagare som sedan 

ansvarar för att placera dessa i ett valsedelsställ. Detta istället för att partier 

själva fyller på i valsedelsställen, vilket kan riskera att minska 

röstmottagarnas kontroll över ställen.  

Vidare föreslås valnämnden, för att förtydliga, besluta att partierna själva 

ansvarar för att kontrollera om namnvalsedlarna tar slut i 

val/förtidsröstningslokalerna och för att lämna in nya för påfyllning vid 

behov. Detsamma gäller även eventuella partivalsedlar för de partier som 

inte har rätt enligt lag att få sina valsedlar utlagda av kommunen.    

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2018-05-03 § 22   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 
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§ 41 Dnr 2018/00443  

Valsedlar 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden godkänner nedan föreslagen placering av valsedlarna i 

valsedelsställ.  

2. Valnämnden beslutar att valsedlarna i första hand ska tillgängliggöras i 

anslutning till ett röstmottagningsställe och i andra hand inne i lokalen.     

Sammanfattning  

Valnämnden beslutade 2018-05-30 § 28 att valsedlar ska placeras i 

alfabetisk ordning utifrån partinamn i valsedelsställ och att blanka valsedlar 

ska presenteras sist. Nämnden uppdrog därefter till förvaltningen att lämna 

anvisningar för hur detta ska gå till. Förvaltningen föreslår följande 

instruktioner för valsedlarnas placering.  

Två stycken valsedelsställ med 36 fack vardera används. I det ena 

valsedelsstället placeras partivalsedlarna i alfabetisk ordning enligt nedan. 

Den vänstra raden avser valsedlar för riksdagsval, den mittersta 

kommunalval och den högra landstingsval. Ordningen för partierna blir 

följande:  

Arbetarepartiet socialdemokraterna, Bålstapartiet, Centerpartiet, 

Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, 

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. Raden avslutas sedan 

med blanka valsedlar.  

 

I det andra valsedelsstället placeras namnvalsedlar för de partier som lämnar 

in sådana ordnade på samma sätt. Om valsedelsställen placeras bredvid 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(11) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-08-16  

Valnämnden    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

varandra i röstmottagningsstället ska valsedelsstället med namnvalsedlar 

placeras till höger om valsedelsstället med partivalsedlar.  

Om övriga partier lämnar in valsedlar till vallokalerna ska dessa sorteras in 

bland ovan nämnda valsedlar i alfabetisk ordning.  

Om valsedelsställen fylls av valsedlar från tillkommande partier 

kompletteras med ett valsedelsställ med 24 fack. Sorteringen i alfabetisk 

ordning fortsätter i så fall även i detta valsedelsställ.   

Vallagens 8 kap 2 § stipulerar att ”I anslutning till ett röstmottagningsställe 

skall det ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte 

är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen /…/ De partier 

som deltar i valen skall också kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats.” 

Eftersom varje vallokal har olika förutsättningar kan inte valnämnden 

besluta exakt var valsedlarna ska placeras. Valnämnden föreslås därför 

besluta att valsedelsställen i första hand ska placeras i anslutning till ett 

röstmottagningsställe och i andra hand inne i lokalen.     

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2018-05-30 § 28   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 

 

 

 


