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Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2017-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VN § 17 2017/228 111

Förutsättningar för förtidsröstning
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att förtidsröstning inför folkomröstningen den 10 
december 2017 äger rum i Hammarö bibliotek från och med 15 dagar före 
omröstningsdatumet med följande öppettider: måndag till onsdag, 
kl. 11.00–13.00 och kl. 16.00–18.00, torsdag till fredag, kl. 11.00–13.00 och 
kl. 14.00–16.00 samt lördag kl. 11.00–14.00. 

Sammanfattning
Valnämnden beslutade den 28 augusti 2017, §§ 13-14, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att anordna förtidsröstning med 
biblioteket som lokal inför folkomröstningen den 10 december 2017. 
Valnämnden beslutade under samma sammanträde att uppdra åt 
kommunledningskontoret att i samråd med biblioteket hitta lämpliga 
öppettider med utgångspunkten att lokalen ska vara öppen måndag till 
fredag, två timmar på förmiddagen och två timmar på eftermiddagen samt 
lördagar.

Kommunledningskontoret har efter samråd med biblioteket tagit fram ett 
förslag på öppettider för förtidsröstningen inför folkomröstningen den 10 
december 2017.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-18
Sammanträdesprotokoll valnämnden, 2017-08-28,  §§ 13-14

Yrkande
Lars-Gösta Johansson (S) yrkar att valnämnden beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.

____________

Beslutet skickas till
Solveig Hagström
Lotta Carlborg
Marina Tilderlindt
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Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2017-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VN § 18 2017/228 111

Sammanräkning av röster vid folkomröstningen
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att sammanräkningen av röster vid folkomröstningen 
den 10 december 2017 så långt det är möjligt ska ske på motsvarande sätt 
som vid allmänt val och ger valkansliet i uppdrag att ta fram rutiner för 
detta.

Sammanfattning
Vid allmänna val gäller vallagen som i detalj reglerar hur genomförandet av 
valet ska se ut. Vid kommunala folkomröstningar gäller kommunallagen och 
lagen om kommunala folkomröstningar vilka inte på samma sätt i detalj 
reglerar hur förfarandet ska gå till. Kommunen har således själv möjlighet 
att ta fram lokala föreskrifter att gälla vid en lokal folkomröstning.

Eftersom det saknas regler för genomförande av lokala folkomröstningar är 
det gängse att kommuner i möjligaste mån tillämpar samma regler och 
rutiner som gäller vid allmänt val. Detta eftersom det är väl beprövade 
tillvägagångssätt och ger hög rättssäkerhet. Det innebär också väl kända 
rutiner för röstmottagare, valkansli och valnämnd. 

Det finns inte reglerat i lagen om kommunala folkomröstningar hur 
sammanräkning av röster ska gå till och därför möjliggör lagstiftningen för 
kommunen att besluta om egna rutiner för sammanräkning av röster.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-19

Yrkande
Lars-Gösta Johansson (S) yrkar att valnämnden beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.

____________

Beslutet skickas till
Lotta Carlborg
Marina Tilderlindt
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Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2017-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VN § 19 2017/228 111

Rekrytering av röstmottagare
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ge valkansliet i uppdrag att rekrytera 
röstmottagare att tjänstgöra under omröstningsdagen den 10 december 
2017.

Sammanfattning
För att kunna genomföra folkomröstningen den 10 december 2017 behövs 
32 ordinarie röstmottagare. Av dessa ska åtta röstmottagare tjänstgöra som 
ordföranden och ytterligare åtta ska tjänstgöra som vice ordföranden. 
Därutöver tillkommer ett behov av reserver.

Kommunledningskontoret föreslår att valnämnden beslutar att ge 
valkansliet i uppdrag att rekrytera röstmottagare att tjänstgöra vid 
folkomröstningen den 10 december 2017. Kommunledningskontoret 
föreslår också valnämnden att ta ställning till om några särskilda kriterier 
ska gälla för att man ska få tjänstgöra som röstmottagare vid 
folkomröstningen. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-19
Sammanträdesprotokoll valnämnden, 2017-08-09, § 6

Yrkande
Lars-Gösta Johansson (S) yrkar att valnämnden beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.

____________

Beslutet skickas till
Lotta Carlborg
Marina Tilderlindt
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Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2017-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VN § 20 2017/228 111

Distribution av röstsedlar och information till hushållen
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att samtliga röstsedlar och ett informationsblad om 
folkomröstningen bifogas utskicket av röstkort till hushållen i kommunen.

Sammanfattning
Vid en lokal folkomröstning är det kommunens ansvar att väljarna får 
adekvat information om att folkomröstningen ska äga rum samt vilka regler 
som gäller. Kommunledningskontoret föreslår valnämnden att besluta att 
samtliga röstsedlar som utgör alternativen i folkomröstningen samt ett 
informationsblad om folkomröstningen bifogas utskicket av röstkort till 
hushållen i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-20

Yrkande
Lars-Gösta Johansson (S) yrkar att valnämnden beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.

____________

Beslutet skickas till
Lotta Carlborg
Marina Tilderlindt
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Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2017-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VN § 21 2017/228 111

Layout/eventuell text blank röstsedel
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att det inte ska finnas någon text på den blanka 
valsedeln, förutom en text som informerar om kommunfullmäktiges beslut 
att inga kryss, streck eller andra markeringar/text får göras på valsedeln. 
Samtliga valsedlar ska ha denna information.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har inför folkomröstningen den 10 december beslutat 
att det ska finnas tre röstsedlar, en för alternativ 1, en för alternativ 2 samt 
en blank valsedel. Kommunledningskontoret föreslår valnämnden att 
besluta att den blanka röstsedeln innehåller texten: ”Jag väljer att inte ta 
ställning i frågan”.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-19
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige, 2017-08-21, §§ 85-86

Yrkanden
Michael Hamberg (L) yrkar att texten ”Jag väljer att inte ta ställning i frågan” 
inte ska finnas på den blanka valsedeln.

Margareta Ivarsson (C) yrkar att det ska finnas en text på samtliga 
valsedlar som informerar om kommunfullmäktiges beslut att inga kryss, 
streck eller andra markeringar/text får göras på valsedlarna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Michael Hambergs och Margareta Ivarssons 
yrkanden mot kommunledningskontorets förslag, och finner att valnämnden beslutat 
i enlighet med Michael Hambergs och Margareta Ivarssons yrkanden.

____________

Beslutet skickas till
Lotta Carlborg
Marina Tilderlindt
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Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2017-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VN § 22 2017/228 111

Beslut om ångerröstning
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ångerröstning inte ska tillämpas vid den lokala 
folkomröstningen den 10 december 2017.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att de röstberättigade, 
utöver möjligheten att rösta på omröstningsdagen, även ska kunna 
förtidsrösta 15 dagar innan omröstningsdagen samt kunna rösta genom 
bud. Beslut har ännu ej fattats om även möjligheten till att ångerrösta ska 
finnas vid folkomröstningen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 
ångerröstning inte ska tillämpas vid folkomröstningen den 10 december 
2017.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-09-19
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige, 2017-08-21, § 87

Yrkande
Lars-Gösta Johansson (S) yrkar att valnämnden beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.

____________

Beslutet skickas till
Lotta Carlborg
Marina Tilderlindt
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Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2017-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VN § 23 2017/228 111

Inställt sammanträde den 2 oktober 2017
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 2 oktober 2017.

Sammanfattning
Valnämnden har ett inbokat sammanträde den 2 oktober 2017. Eftersom 
valnämnden idag har ett extra sammanträde med anledning av ärenden 
som behöver behandlas före den 2 oktober, föreslår 
kommunledningskontoret att sammanträdet den 2 oktober ställs in.

Yrkande
Lars-Gösta Johansson (S) yrkar att valnämnden beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.

____________
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Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2017-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VN § 24 2017/228 111

Datum för utbildning av ordföranden, vice ordföranden och 
övriga röstmottagare
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att utbildning av ordföranden, vice ordföranden och 
övriga röstmottagare ska hållas den 21 november 2017. Röstmottagarnas 
utbildning hålls kl. 16:30-18:30 och utbildningen av ordföranden och vice 
ordföranden hålls kl. 19:00 i max 1,5 timme.

Sammanfattning
Valnämnden ska besluta om tid för utbildning av röstmottagarna. 
Kommunledningskontoret föreslår att utbildningen äger rum 21 eller 22 
november 2017 efter kontorstid, samt att ordföranden och vice ordföranden 
får en särskild utbildning utöver utbildningen av övriga röstmottagare.

Yrkande
Margareta Ivarsson (C) yrkar att utbildning av ordföranden, vice ordföranden och 
övriga röstmottagare ska hållas den 21 november 2017. Röstmottagarnas utbildning 
hålls kl. 16:30-18:30 och utbildningen av ordföranden och vice ordföranden hålls kl. 
19:00 i max 1,5 timme

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Margareta Ivarssons yrkande och finner att 
valnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

____________
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Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2017-09-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VN § 25 2017/228 111

Föreskrifter för genomförande av folkomröstning
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ge valhandläggarna i uppdrag att upprätta 
föreskrifter för genomförandet av folkomröstningen. 

Sammanfattning
Valhandläggare Marina Tilderlindt förevisar ett utkast till föreskrifter för 
genomförandet av folkomröstningen. Föreskrifterna föreslås innehålla 
valnämndens beslut samt övriga gällande rutiner och regler för 
genomförandet. Valhandläggarna föreslår valnämnden besluta att ge 
uppdrag om att upprätta föreskrifter för folkomröstningen.

Beslutsunderlag
Utkast till föreskrifter för genomförande av folkomröstning

Yrkande
Lars-Gösta Johansson (S) yrkar att valnämnden beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.

____________
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