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Valnämnden  

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2018 
 

Tid 
Tisdagen den 25 september 2018 kl. 14:00-15:50 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 

Omfattning 
§§ 51 -  52 

Beslutande 
Britt Lindblad (S), ordförande  
Kerstin Edvinsson (M) 
Gunnel Akinder (S) 
Jan Petersson (S) 
Åke Rudolfsson (C), kl 14.00-15.00  

Ersättare  
Joachim Almeke (L), kl. 14.00-14.50 
Leila ben Larbi (V) 
 

Övriga deltagare 
Kenth Gustafsson 
Monica Östangård 

Sekreterare 
 

 
Christina Becker 

Justerare 
 
 
 
Britt Lindblad   Jan Petersson 
ordförande      
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§ 51 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Valnämnden utser Jan Petersson att tillsammans med ordföranden justera pro-
tokollet. 

 

§ 52 

Utvärdering av valet 

Handlingar 
En sammanställning av enkätsvar gällande Allmänna valet 2018 och en sam-
manställning gällande förtidsröstningen delas ut. 

Bakgrund 
En enkät har skickats ut till samtliga röstmottagare som tjänstgjorde på valda-
gen och till de som tjänstgjorde med förtidsröstningen. 

Beslut 
Valnämnden fattar inget beslut men föreslår att man inför nästa val ska beakta 
följande synpunkter som framkom: 

Valdagen 
• Kan förtidsrösterna hanteras i vallokalerna på ett bättre sätt för att 

snabba på avprickningen i röstlängderna. 
• Kan partierna lägga ut/lämna namnvalsedlar i vallokalerna innan de 

öppnar kl. 08.00. 
• Förslag på att någon i valnämnden kan åka runt till vallokalerna och se 

att allt fungerar som det ska. 
• Se över möblering och städning av vallokalerna samt placering i klass-

rum, entré, matsal. 
• Positivt var att Fastighetsservice ställde upp med en jourgrupp som 

bl.a. ändrade skyltning vid Kalmarsundsskolan m.m. 
• Eventuellt skaffa en väst eller något annat som visar att man är från 

valkansliet vid besök i vallokal eller förtidsröstningslokal. 
• Se över valdistriktens storlek inför nästa Allmänna val. Är 1700 röstbe-

rättigade för många? 
• Det var lång väntetid vid valsedelsställen. 
• Några hade problem med valsedelsräknarna, de bör testas och eventu-

ellt lämnas tillbaka. 
• Ett förslag var att skicka ut någon extra resurs till rösträkningen efter 

klockan 20.00 till de stora distrikten.  
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• Valsedelsställens placering. 
• Behövs fler valskärmar i vissa vallokaler? 
• Ordföranden framför att de personer som har gjort betydande fel i val-

lokalen inte ska tillfrågas till kommande val. 

Förtidsröstningen 
• Vissa lokaler som användes vid förtidsröstningen bör ses över, som 

t.ex Träffpunkt Frikadellen. 

• Många röstande på huvudbiblioteket, mer personal behövs. 

• Möjlighet att förtidsrösta under bibliotekens öppettider. 

• Se över annonseringen av öppettiderna. Använd Kalmar.se för att tyd-
liggöra öppettiderna. 

 

---------------- 

 

Britt Lindblad tackar valkansliet och framför att de har gjort ett mycket bra 
jobb. 

  



Valnämnden PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-09-25 

4 (4) 
 
 
 
 

 

     
     
     
     
 

 

 

 
 

 


	Tid
	Plats
	Omfattning
	Beslutande
	Ersättare
	Övriga deltagare
	Sekreterare
	Justerare
	§ 51
	Val av protokollsjusterare
	Beslut

	§ 52
	Utvärdering av valet
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut
	Valdagen
	Förtidsröstningen



