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Laholms kommun 
 
Valnämnden har haft sammanträde den 3 april 2018 

 
Protokollet som justerats den 4 april 2018, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 

5 april 2018 till och med den 26 april 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Jonas Påhlsson 

Kanslienheten 
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Valnämnden 2018-04-03  
 

Plats och tid Falken, klockan 13:00 – 14:15 

 

 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Ingela N Eriksson (C) 

 Angela Johansson (M)  

 Kristina Jönsson (S) 

 Siv Påhlsson (S) 

 

Ersättare Anne-Lis Gemhagen (M) 

 Gunnel Ström (C) 

  

  

  

Övriga deltagande  Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Ingela N Eriksson (C) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset onsdagen den 4 april 2018 klockan 15:00 

 

Paragrafer  §§ 1-12 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Ingela N Eriksson (C)
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Valnämnden 2018-04-03  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 1 Dnr 2018-000001  

 

Beslutsattestanter för valnämndens verksamhet år 2018 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser kanslichef Katarina Paulsson till beslutsattestant 

för valnämndens verksamhet, med kommunchef Peter Andreasson 

som ersättare.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt de av kommunstyrelsen utfärdade anvisningarna till regle-

mente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner ska re-

spektive nämnd för sin verksamhet utse eller uppdra åt förvalt-

ningschef att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Beslut 

ska fattas för varje kalenderår. Uppdraget som beslutsattestant är 

personligt. 

 

I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att 

utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 

ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-

troller som ger information om brister i denna kunskap.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 22 februari 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 2 Dnr 2018-000002  

 

Valnämndens sammanträdesplan 2018 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer följande sammanträdesplan för 2018: 

 

Dag Tid  

Måndag den 6 augusti 13:00 

Onsdag den 12 september 10:00 

Tisdag den 2 oktober 13:00 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 5 § valnämndens reglemente ska kommunfullmäktiges före-

skrifter om kommunstyrelsens och vissa övriga nämnders arbets-

former gälla för valnämnden i tillämpliga delar. Enligt dessa före-

skrifter ska nämnden sammanträda på dag och tid som nämnden 

bestämmer.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 2 mars 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 3 Dnr 2018-000003  

 

Behörighet att kvittera ut värdepost till valnämnden 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden bemyndigar följande anställda hos kommunen att var 

för sig, kvittera till valnämnden inkommande värdepost vid 2018 

års allmänna valet: 

 

Kommunsekreterare Jonas Påhlsson 

Assistent Irina Boutenko 

Kontorsföreståndare Lena Gunnarsson 

Kontorsvaktmästare Frida Danielsson 

Kontorsvaktmästare Erika Liedman 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med genomförandet av valet kommer valnämnden att få 

värdepost levererad till sig. Värdeposten rör sig framför allt om för-

tidsröster från andra kommuner. För att få kvittera ut värdeförsän-

delser krävs ett protokoll från valnämnden där det framgår vem el-

ler vilka som får kvittera dessa försändelser.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 4 Dnr 2018-000004  

 

Vallokaler vid 2018 års allmänna val 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner följande lokaler som vallokaler vid 2018 

års allmänna val: 

 

Valdistrikt Vallokal 

Laholm Centrum Stadshuset 

Laholm Ö Lagaholmsskolan 

Laholm V Båkullaskolan 

Laholm N Lagagården 

Mellbystrand Mellbystrandsskolan 

Våxtorp Våxtorpsskolan 

Hasslöv-Skottorp Skottorpsskolan 

Skummeslöv Skoskumsgården 

Hishult Hishultsskolan 

Ränneslöv Randerslund 

Vallberga-Ysby Vallbergaskolan 

Knäred Knäredsskolan 

Veinge Veingeskolan 

Tjärby Genevadsskolan 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt vallagen (2005:837) 4 kap. 20 § ska varje kommun se till att 

det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och 

som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger 

väljarna goda möjligheter att rösta. 

 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. 

 

Kanslienheten föreslår att i möjligaste mån ska kommunens egna 

lokaler användas som vallokaler för att leva upp till vallagens be-

stämmelser. För valdistrikt Skummeslöv och Laholm Norra föreslås 

att bygdegårdarna Skoskumsgården respektive Lagagården använ-

das. Lokalerna har god tillgänglighet och bedöms inte ha någon an-

knytning som kan påverka väljaren i samband med röstningen.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 5 mars 2018 

_____ 
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§ 5 Dnr 2018-000005  

 

Röstningslokaler vid 2018 års allmänna val 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förtidsröstning i Laholms kommun ska ske 

i följande röstningslokaler och vid följande tider: 

 

Stadshusgalleriet, Stadshuset Laholm 

22 augusti – 8 september 

vardagar  8:00 - 17:00  

valdagen den 9 september  8:00 - 20:00 

 

Mellby Center 

22 augusti – 2 september 

vardagar  10:00 - 18:00 

lördagar och söndagar 10:00 - 17:00  

3-7 september 10:00 - 19:00 

lördagen den 8 september  10:00 - 17:00 

 

Knäreds bibliotek 

22 augusti – 8 september 

måndagar 15:00 - 19:00 

onsdagar 14:00 - 17:00 

lördagar 10:00 - 12:00 

 

Veinge bibliotek 

22 augusti – 8 september 

måndagar 15:30 - 18:30 

onsdagar 12:30 - 15:30 

torsdagar 15:30 - 18:30 

 

Våxtorps bibliotek 

22 augusti – 8 september 

måndagar 16:00 - 19:00 

tisdagar 13:30 - 15:30 

torsdagar 16:00 - 19:00 

 

Bokbussen 

Enligt bokbussens tidtabell.  

 
 

 

 forts 
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Ärendebeskrivning 

I vallagen 4 kap 22 § anges att varje kommun ska se till att det finns 

lämpliga lokaler som kan användas för förtidsröstning. I vallagen 

benämns dessa lokaler för röstningslokaler. En röstningslokal ska 

vara tydligt avgränsad och lämpad för ändamålet så att väljare inte 

hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till 

en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknyt-

ning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag 

som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

 

I varje kommun ska minst en röstningslokal vara öppen varje dag 

under perioden som förtidsröstning pågår. Kommunen bestämmer 

vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning.  

 

Kanslienheten föreslår att Mellby Center, stadshuset och kommu-

nens bibliotek i Knäred, Veinge och Våxtorp samt bokbussen ska 

användas som röstningslokal vi valen 2018. 

 

På valdagen ska minste en röstningslokal vara öppen mellan 8:00 

och 20:00. Kanslienheten föreslår att röstningslokalen i stadshuset 

är öppen på valdagen mellan 8:00 och 20:00.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 

Statistik över förtidsröstning i Laholms kommun vid de allmänna 

valen 2014.  

_____ 
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§ 6 Dnr 2018-000006  

 

Principer för rekrytering av röstmottagare 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer principer för rekrytering av röstmottagare 

inför 2018 års val enligt följande:  

 

 Vid nyrekrytering av röstmottagare bör röstmottagaren vara bo-

satta inom respektive valdistrikt. Vid nyrekrytering ska hänsyn 

tas till rekryteringsbasens bredd med hänsyn till ålder, kön och 

etnisk tillhörighet.  

 

 Röstmottagare ska uppfylla kraven för rösträtt i något av de tre 

valen och i övrigt vara lämpliga för uppgiften det vill säga ska 

ha goda kunskaper i svenska, kunna läsa, skriva och räkna samt 

ska kunna ge ett gott bemötande till väljarna.  

 

 Röstmottagare ska genomgå valnämndens utbildning. I undan-

tagsfall kan intyg från valmyndighetens webbutbildning ersätta 

valnämndens utbildning. 

 

 För valdistrikt omfattande fler än 1 000 röstberättigade ska för-

ordnas åtta röstmottagare. För valdistrikt med färre än 1 000 

röstberättigade förordnas sex röstmottagare. För valdistrikt med 

fler än 1 500 röstberättigade förordnas två särskilda rösträknare 

för tjänstgöring efter kl. 20:00.  

 

Ärendebeskrivning 

För varje valdistrikt ska det finnas minst fyra röstmottagare. Minst 

tre röstmottagare måste finnas närvarande i vallokalen under röst-

mottagningen varav en av dessa ska vara ordföranden eller vice 

ordföranden i valdistriktet. Valnämndens kansli föreslår att antalet 

röstmottagare som förordnas per valdistrikt ska baseras på antalet 

röstberättigade i valdistriktet. 

 

Valmyndigheten föreslår att valnämnden ska ha en så bred rekryte-

ringsbas som möjligt med hänsyn till ålder, kön och etnisk tillhö-

righet när röstmottagare utses. Vidare föreslår valmyndigheten att 

den som arbetar som röstmottagare är över 18 år och i övrigt lämp-

lig för uppgiften, det vill säga kan läsa, skriva och räkna.  

 

 

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

förordnas som röstmottagare. Valnämndens kansli kommer att kalla 

samtliga röstmottagare till utbildning. Valmyndigheten kommer 

även att utforma ett webbtest för röstmottagare som vid godkän-

nande ger ett intyg. Ett krav från valnämnden bör därför vara att 

den som förordnas till röstmottagare måste genomgå valnämndens 

utbildning. I undantagsfall kan intyg från valmyndighetens webbut-

bildning ersätta valnämndens utbildning.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 15 mars 2018 

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 7 Dnr 2018-000007  

 

Ersättning till röstmottagare vid de allmänna valen 2018 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer följande ersättningar för de allmänna valen 

2018: 

 

Ordförande i valdistrikt, engångsbelopp 3 500 kr 

Vice ordförande i valdistrikt, engångsbelopp 3 280 kr 

Röstmottagare i valdistrikt, engångsbelopp 2 400 kr 

Extra rösträknare, timersättning  220 kr 

Röstmottagare i röstningslokal, ambulerande röstmottagare,  

utbildning för röstmottagare, timersättning 170 kr 

 

Bilersättning utgår enligt samma grunder som i kommunens be-

stämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med valen 2014 beslutade valnämnden att ersättningen 

till röstmottagare skulle räknas upp sedan föregående val enligt 

samma principer som arvoden till kommunens förtroendevalda för-

ändrats. Ersättningen till kommunens förtroendevalda följer riksda-

gens ledamöters arvoden. Från 2014 till 2018 har riksdagsledamö-

ternas arvode höjts från 717 600 kr till 784 800 kr vilket motsvarar 

en ökning med 9 procent. 

 

Kanslienheten föreslår att ersättningarna höjs med 9 procent avrun-

dat till helt tiotal.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 

_____ 
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§ 8 Dnr 2018-000008  

 

Delegationsordning för valnämnden 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner delegationsordning för valnämnden att 

gälla från och med den 4 april 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen 6 kap. § 37 anger att en nämnd får uppdra åt en 

ledamot eller ersättare i nämnden samt till en anställd att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. 

Nämnden kan när som helst återkalla delegationen eller föregripa 

ett beslut. Däremot kan nämnden inte ändra eller överpröva ett be-

slut som fattats på delegation. Syftet med delegering av beslutande-

rätt är att avlasta nämnden från beslut av rutinartad karaktär. Vidare 

får nämnden enligt 6 kap. § 39 uppdra åt ordföranden att besluta i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan av-

vaktas.  

 

Kanslienheten har upprättat förslag till delegationsordning för val-

nämnden. 

 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden 

vid nästkommande sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 19 mars 2018. 

Förslag till delegationsordning.  

_____ 
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§ 9 Dnr 2018-000014  

 

Ordning på valsedlar i valsedelställen 

 

Valnämndens beslut 

Valsedlarna ska placeras i särskilda valsedelsställ. Partivalsedlar för 

de partier som har rätt att få valsedlar utlagda av valnämnden ska 

läggas i följande ordning: 

Blanka 

Arbetarepartiet-socialdemokraterna 

Centerpartiet 

Feministiskt Initiativ  

Kristdemokraterna 

Laholmspartiet 

Liberalerna 

Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

 

Namnvalsedlar för ovanstående ska placeras i samma ordning. 

 

Övriga valsedlar ska placeras i bokstavsordning.  

 

Ärendebeskrivning 

Vallagens 8 kap. 2 § anger att på alla ställen där väljarna kan rösta 

ska finnas partivalsedlar (valsedlar med endast partiets namn) för 

de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick 

mer än 1 procent av rösterna. För dessa partier ska partivalsedlar 

läggas ut för alla tre valen.  

 

Dessutom lägger röstmottagarna ut kommun- och landstingsvalsed-

lar för de partier som vid senaste valet erhållit mandat i kommun- 

och landstingsfullmäktige. Dessa partier ska begära att få sina val-

sedlar utlagda. Laholmspartiet har begärt att få partivalsedlar ut-

lagda. SPI Välfärden har inte begärt att få sina valsedlar utlagda. 

 

Samtliga anmälda partier ansvarar själva för att lägga ut namnval-

sedlar (valsedlar med partinamn och kandidater).  

 

 

 

 

  forts 
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Kanslienheten förslår att tre valsedelställ per val- eller röstningslo-

kal ska användas. I det första ska namnvalsedlar för de partier som 

vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 pro-

cent av rösterna samt de partier som vid senaste valet erhållit man-

dat i kommun- eller landstingsfullmäktige och begärt utläggning av 

valsedlar placeras. I detta valsedelställ ska blanka valsedlar placeras 

överst och därefter ska valsedlarna placeras i bokstavsordning. 

Samma ordning ska gälla för namnvalsedlar i ett andra valsedel-

ställ. 

 

Övriga partiers valsedlar ska placeras i bokstavsordning i efterföl-

jande valsedelställ. 

 

Hittills har 24 partier anmält deltagande i riksdagsvalet, 25 partier 

till landstingsfullmäktige i Hallands län och 26 partier till kommun-

fullmäktige i Laholm.       

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 16 mars 2018. 

Illustration över valsedlarnas placering i valsedelställ.  

_____ 
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§ 10 Dnr 2018-000009  

 

Hantering av övriga valsedlar i vallokal och röstningslokal 

 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att andra valsedlar än de som enligt lag 

ska finnas i vallokal och röstningslokal lämnas av partierna till 

röstmottagare i vallokal eller röstningslokal. 

 

2. Röstmottagare ansvarar för ordning i valsedelställen och fyller 

på valsedelställen så länge som de finns övriga valsedlar i loka-

len. Partierna ansvarar för att det finns övriga valsedlar i loka-

len.  

 

3. Valsedlar till bokbussen lämnas till röstmottagare i röstningslo-

kalen i stadshuset.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid de allmänna valen ska det finnas blanka valsedlar och partival-

sedlar i alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste 

riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Vid 

val till kommun- och landstingsfullmäktige ska det dessutom finnas 

partivalsedlar för de partier som vid föregående val fått mandat i 

landstings- eller kommunfullmäktige där lokalen ligger. Det är val-

nämnden, och i praktiken röstmottagarna, som ansvarar för att 

dessa valsedlar alltid finns på plats. 

 

Övriga valsedlar får partierna själva lämna i vallokalen eller röst-

ningslokalen. Valnämnden har enligt lag ingen skyldighet att han-

tera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla valsed-

lar. 

 

Valnämnden kan besluta om att ta på sig ansvaret för att fylla på 

ovan nämnda övriga valsedlar. Valmyndigheten rekommenderar 

inte att valnämnden tar på sig ansvaret för kontroll av om valsed-

larna tar slut eller central insamling av valsedlar för distribution till 

röstnings- och vallokaler.  

 

Valnämndens kansli föreslår valnämnden att inte ta på sig ansvaret 

för de övriga valsedlarna.  

 

Följande ordning ska gälla för hantering av de övriga valsedlarna: 

Partierna ska lämna övriga valsedlar till röstmottagare i vallokal el-

ler röstningslokal.  forts 
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Röstmottagare ansvarar för ordning i valsedelställen och fyller på 

valsedelställen så länge som de finns övriga valsedlar i lokalen. 

Partierna ansvarar för att det finns övriga valsedlar i lokalen.  

 

Valsedlar till bokbussen lämnas till röstmottagare i röstningslokalen 

i stadshuset.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 16 mars 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 11 Dnr 2018-000010  

 

Annonsering inför 2018 års allmänna val 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att annonsera om förtidsröstning, röstning i 

vallokal samt om valskjuts i Hallandsposten och Laholms Tidning.  

 

Ärendebeskrivning 

Valnämndens kansli föreslår att valnämnden annonserar i Hal-

landsposten och Laholms Tidning inför valet. Annonserna ska in-

formera om förtidsröstning med mera senast veckan före det att för-

tidsröstningen börjar samt senast samma vecka som valdagen in-

faller om tider för röstning, utlämning av röstkort, valnämndens 

preliminära rösträkning med mera. 

 

Valnämndens kansli kommer även att informera om röstning på 

kommunens webbplats samt via kommunens Facebook.  

 

Beslutsunderlag 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 19 mars 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 12 Dnr 2018-000015  

 

Informationsärenden 

 

Röstberättigade den 1 mars 2018 

 

Valnämndens budget 

 

Valskjuts 

_____ 

 

 


