
  
 
  

 Utdragsbestyrkande 

  

 

Protokoll för Valnämnden 

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Skutskär 

Datum och tid: 2018-11-05 09:00-09:22 

Justering 
 

Plats: Kommunhuset, Skutskär 

Datum och tid:  2018-11-05 09:30  

  

Paragrafer: 27-28 

  

Sekreterare:   

 Malin Persson  

Ordförande:   

 Lars Skytt  

Justerare:   

 Håkan Thörnell   

ANSLAG / BEVIS 

Valnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 

kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 

 

Sammanträdesdatum 2018-11-05  

Datum då anslaget sätts upp   

Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   

 



  
 Valnämnden  
 2018-11-05  

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutande 

Ledamöter 

Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Lars Skytt (S)  

Sven-Olof Melin (S)  

Kurt L Andersson (S)  

Håkan Thörnell (V)  

Gunnar Östlund (C)  

Mona Hansson (KV)  

Kurt Törnblom (SD)  

Övriga närvarande 

Ersättare 

Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Jan-Åke Olsson (S)  

Birgitta Thunholm (C)  

Övriga deltagare 

Namn Paragrafer Befattning 

Malin Persson  Kommunsekreterare 
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VN § 27 Begäran om yttrande med anledning av överklagande 
av val 

Diarienr 

2018/10 Beslut 
Valnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:  
 

Valnämnden i Älvkarleby kommun har tagit del av yttrade från ordförande 

och vice ordförande i valdistriktet Gårdskär. Valförrättarna har en tydlig 

minnesbild av dagen och av personen som har lämnat in överklagandet till 

Valprövningsnämnden. Båda valförrättarna dementerar det som påstås och 

ordförande i valdistriktet svarar bland annat så här: ”Samtliga valsedlar som 

vi var skyldiga att lägga ut i valställen fanns på plats när vallokalen 

öppnade, kl. 8.00. Vi kontrollerade kontinuerligt valställena under dagen så 

att alla sedlar låg där de skulle enligt den instruktion vi hade. Vi 

kontrollerade även att det var ordning i stället där partierna själva ställer 

sina valsedlar. Allt för att samtliga partiers valsedlar skulle vara synliga. 

Vill även påpeka att det aldrig var tomt på valsedlar i något fack under 

dagen… XX frågade eller påtalade ingenting om valsedlar eller vårt 

handhavande av dessa under dagen.” Vice ordförande i valdistriktet har 

dessutom delgett Valnämnden en bild över valsedelställen strax efter kl. 

8.00, och på den syns alla blanka partivalsedlar tydlig och 

Sverigedemokraternas sedlar fanns då i stället. Representanter från 
valnämnden besökte även vallokalen i Gårdskär ett flertal tillfällen under 

dagen och konstaterade att det var god ordning i vallokalen och i 

valsedelställen vid alla tillfällen.  
 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valprövningsnämnden har förelagt Länsstyrelsen att yttra sig i ärende 

angående överklagande av val i Uppsala län. Valprövningsnämnden har 

samtidigt begärt att Länsstyrelsen hör berörd valnämnd. Länsstyrelsen 

behöver få in Valnämnden i Älvkarleby kommuns yttrande över 

överklagandet senast onsdagen den 7 november 2018.  

 

Beslutsunderlag 

 Begäran om yttrande med anledning av överklagande val, 2018-10-31 

 

Beslutet lämnas till 

 Länsstyrelsen Uppsala län  
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VN § 28 Redovisning av delegationsbeslut 

  

Lars Skytt har 2018-08-22 använt sig av sin beslutsrätt enligt VN § 18 2018-

05-28 och utsett:  

 

 Lena Rosenvall, Filippa Zetterberg Lindegren, Rigmor Göransson, 

Kerstin Henriksson och Gun Grimsen till röstmottagare i en 

röstningslokal.  

 

Samt:  

 

 Anna Helgesson och Birgitta Danielsson till röstmottagare i en 

vallokal.  
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