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§ 1 Justering och faställande av föredragningslista
Valnämndens beslut
Lena Hallberg (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast tisdag den 6 mars
2018.
Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Lena Hallberg (C) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast tisdag den 6 mars 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.
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§ 2 Information om ändringar i vallagen samt planering inför valet
2018
Valnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Till protokollet noteras även att valnämnden är överens om att samtliga partier i fullmäktige lämnar in
en gemensam ansökan om tillstånd för valstugor till Polisen samt att platserna lottas av valkansliet.

Ärendebeskrivning
Kristoffer Staaf föredrar ändringar i vallagen som trätt i kraft sedan de allmänna valen 2014 samt
informerar om valkansliets övergripande planering inför RKL-valet 2018.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet med tillägg att valnämnden är överens om
att samtliga partier i fullmäktige lämnar in en gemensam ansökan om tillstånd för valstugor till Polisen
samt att platserna lottas av valkansliet.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
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§ 3 Val till Riksdag, Kommun- och landstingsfullmäktige 2018 - Beslut
om vallokaler, röstningslokaler samt öppettider
Valnämndens beslut
1. Beslut om vallokaler återremitteras till nästkommande valnämnd med motivering att ”Kanonen”
utreds som möjlig vallokal för valdistrikt Vaxholm Sydost
2. Rådhuset (sessionssalen) fastställs vara röstningslokal under förtidsröstningen 22 augusti – 9
september 2018 med följande öppettider:
Vardagar 22-24 aug kl. 11-15
Lör-Sön 25-26 aug kl. 11-15
Vardagar 27, 29 och 31 aug kl. 11-15, 28 och 30 aug kl. 16-20
Lör-Sön 1-2 sep kl. 11-15
Vardagar 3, 5 och 7 sep kl 11-15, 4 och 6 sep kl. 16-20
Lördag 8 sep kl. 11-15
Söndag 9 sep (valdag) kl. 08:00-20:00

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har i samråd med valnämndens ordförande tagit fram beslutsförslag gällande
vallokaler, röstningslokaler och öppettider under förtidsröstningen.
I vallagen kap. 4 § 20 framgår att varje kommun ska 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 som är öppen mellan kl. 08:0020:00 på valdagen den 9 september. Kommunledningskontorets förslag är att samma vallokaler används
som vid den rådgivande folkomröstningen 2017, dvs Resarö skola (två valdistrikt), Kronängsskolan (tre
valdistrikt) samt Rindö skola (ett valdistrikt). Alla dessa lokaler möter tillgänglighetskraven samt har
används vid tidigare röstning/allmänna val. Ett medskick som kom efter folkomröstningen 2017 är att
vallokalerna i Resarö skola (matsalen) ska delas av på ett tydligare sätt för de två valdistrikten (Vaxholm
Norr och Vaxholm Nordost).
I vallagen kap. 4 § 22 och § 24 framgår att i val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det
finns lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering,
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Kommunen bestämmer själv
vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning under förtidsröstningsperioden. I
varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som
röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen anordnat. På valdagen (9 september) ska
minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för röstmottagning mellan kl. 08:00-20:00. Under
förtidsröstningen 22 augusti – 9 september 2018 föreslås Rådhuset (sessionssalen) vara röstningslokal.
Lokalen fungerade bra under folkomröstningen 2017 samt under de allmänna valen 2014. Öppettiderna
under förtidsröstningen föreslås utökas något jämfört med föregående val enligt följande:
Vardagar 22-24 aug kl. 11-15
Lör-Sön 25-26 aug kl. 11-15
Vardagar 27, 29, 31 aug kl. 11-15, 28, 30 aug kl. 15-19
Lör-Sön 1-2 sep kl. 11-15
Vardagar 3, 5, 7 sep kl 11-15, 4, 6 sep kl. 15-19
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Valnämnden
Lördag 8 sep kl. 11-15
Söndag 9 sep (valdag) kl. 08:00-20:00

Yrkanden
Ordföranden yrkar att beslut om vallokaler återremitteras till nästkommande valnämnd med motivering
att ”Kanonen” utreds som möjlig vallokal för valdistrikt Vaxholm Sydost.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.
Ordföranden yrkar att Rådhuset fastställs som röstningslokal samt att förvaltningens föreslagna
öppettider fastställs med ändring att röstningslokalen är öppen kl. 16-20 den 28 och 30 augusti samt 4
och 6 september.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-02-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande

6

..……………………..
Justerare

