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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-02-27 VN 2018/0009  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Valnämnden 
 
Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-02-27 klockan 17.30–18.45 
  
Ledamöter Nils Gårder (L), ordförande 

Gert Andersson (C) 
Sven Gunnar Gunnarsson (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Kerstin Bondesson (M), tjänstgör för Gunnar Håkansson (MP) 

Erik Dahlén (C), tjänstgör för Klara Twete (S) 
Gun Rydin Wennborg (L), tjänstgör för Tobias Lönnell (S) 
Joel Haglund (KD), tjänstgör för Simon Tyrberg (MP) 

  
Övriga Lise-Lotte Wennberg Liedberg, Nämndsekreterare 
 
Justerare Sven Gunnar Gunnarsson (KD) 
  
Paragrafer § 8-11 
  
Plats och tid för justering  
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Lise-Lotte Liedberg 
  
  
Ordförande  
 Nils Gårder (L) 
  
  
Justerare  
 Sven Gunnar Gunnarsson (KD) 
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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-27 
  
Paragrafer § 8-11 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-08 Datum då anslaget tas ned 2018-03-30 
  
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset 
  
  
Underskrift  
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§ 8 Val av ordförande 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att Nils Gårder (L) väljs till ordförande vid sammanträdet den 27 februari 

2018.   
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§ 9 Promemoria, Stärkt skydd för 
valhemligheten, (Ju2018/00824/L6) 

Dnr VN 2018/0008 

Sammanfattning 
Valnämnden har fått tillfälle att yttra sig över promemorian ”Stärkt skydd 
för valhemligheten” från justitiedepartementet. 

Promemorian föreslår två lagändringar. Dels att platsen för valsedlar i val 
och -förtidsröstningslokalen ska vara avskärmat, dels att det ska vara 
möjligt att personrösta på blanka och partimarkerade valsedlar. 

Valnämnden anser att det är positivt att utöka möjligheten att personrösta 
men är kritiskt till förslaget att det blir ett krav att skärma av platsen för 
valsedlar. Anledningen är att det kommer innebära problem att använda 
en del val- och förtidsröstningslokaler. Valnämnden anser att det är 
viktigare att se över hela valsedelsystemet för att förenkla hanteringen av 
valsedlar framöver. 

Beslutsunderlag 
VN Tjänsteskrivelse den 20 februari 2018 
VN Yttrande Stärkt skydd för valhemligheten 20 februari 2018 
Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten 

Valnämnden föreslår att nästa instans beslutar 
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att besvara remissen i enlighet med upprättat förslag till yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen.   
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§ 10 Lokaler för förtidsröster 

Sammanfattning 
Förutom Stadsbiblioteket och de nio filialbiblioteken föreslås ytterligare 
sex ställen för förtidsröstning, fyra i centrala Lund, ett i Nöbbelöv och ett 
i Stångby. Lokalen i Nöbbelöv har en privat hyresvärd och hyran ligger 
på 4 100 kr i månaden. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att bordlägga ärendet och återuppta det på sammanträdet den 10 april 

2018. 
att eventuella beslut om förtidslokalerlokaler som nämndens ordförande 

tar på delegation redovisas vid nästa sammanträde. 
att ge kansliet i uppdrag att vid nästa sammanträde redovisa vilka lokaler 

som användes 2014 samt undersöka om det finns en antagen norm 
om antal lokaler för förtidsröstning.   
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§ 11 Utbildning av valförrättare och 
röstmottagare 

Sammanfattning 
Utbildning är obligatoriskt för alla röstmottagare både för dem som 
arbetar med förtidsröstning och dem som arbetar på valdagen. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att kansliet får i uppdrag att vid nästa sammanträde presentera förslag på 

utbildning för röstmottagare. 
 


