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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 1 - 18 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Cecilia Gustafsson 

  

  

Justerare  

 Joachim Örtegren 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Valnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-04-27 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-09 Datum då anslaget tas ned 2018-05-30 

  

Protokollets förvaringsplats  

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KF-salen kl. 10:00–11:35 

  

Ledamöter Cecilia Gustafsson (S), Ordförande 

Joachim Örtegren (S), 1:e vice ordförande 

Ulla Berne (M) 
  
Tjänstgörande ersättare Anita Larsson-Hög (S), ersätter Peter Sund (V) 

Peter Stenberg (L), ersätter Stellan Andersson (C) 
  
Ersättare Barbro Axelsson (S) 
  
Övriga deltagare Ida Rådman, förvaltningschef, kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
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VN § 1 Val av justerare 

Valnämndens beslut 

Att utöver ordförande justera protokollet väljs Joachim Örtegren (S). 

__________  
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VN § 2 Godkännande av ärendelista 

Valnämndens beslut 

Ärende om Rapportpartier läggs till ärendelistan, som därefter godkänns. 

__________  
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VN § 3 Avtal om tystnadsplikt 

Valnämndens beslut 

De ledamöter i valnämnden som inte undertecknat avtal om tystnadsplikt ska göra 

detta. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ida Rådman informerar om att ledamöter i samtliga nämnder 

skriver under avtal om tystnadsplikt och detta gäller även valnämnden. 

__________  
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VN § 4 Anslag och statsbidrag för valet 9 
september 

Valnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ida Rådman informerar om att årets statsbidrag uppgår till 263 

557 kronor. Under 2014 fick Åmåls kommun 440 418 kr men då beräknades 

bidraget på både EU-valet och RKL-valet som hölls under 2014. Bidraget för 

2018 bedöms dock vara en ökning av tidigare års bidrag. 

Valnämndens budget för 2018 är 250 000 kr. Kansliet räknar med ökade 

kostnader för personal i samband med förtidsröstning jämfört med tidigare val. 

__________
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Dnr VN 2018/8 

VN § 5 Revidering av delegeringsreglemente 
för valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar förslag till delegeringsreglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har ett enligt vallagen ett stort ansvar för att arbetet med val ska löpa 

på rättsäkert, effektivt och med god kvalitet. Vissa beslut tas av nämnden, men 

vissa beslut bör delegeras till tjänstepersoner, i syfte att få en snabb och effektiv 

handläggning. 

2015 antog valnämnden ett delegeringsreglemente. Revideringar har gjorts i detta 

avseende delegater samt paragrafnummer med anledning av att det kommit en ny 

kommunallag och en ny förvaltningslag. Därför presenteras nu ett reviderat 

förslag till delegeringsreglemente. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen den 17 april 

2018 

- Förslag Delegeringsreglemente 

- Förslag Delegationsordning den 24 april 2018 

Beslutet skickas till 

Kansliet 

__________
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Dnr VN 2018/3 

VN § 6 Förtidsröstning inför valet 9 september 
2018 - lokaler, öppethållande och 
förtidsröstningsturné 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska hållas under perioden 22 augusti 

2018 – 9 september 2018 enligt följande: 

Biblioteket i Åmål:  måndag – onsdag, fredag, kl. 11.00 – 17.00 

   torsdagar, 11.00-19.00 

  lördag - söndag (ej söndag 9 september), kl. 10-13 

Stadshuset i Åmål: söndag 9 september, kl. 8-20 

Samt förtidsröstningsturné enligt följande: 

Mo Bygdegård måndag den 3 september, kl 16.00 – 19.00 

Edsleskogs skola tisdag den 4 september, kl 16.00 – 19.00 

Ånimskogs bygdegård onsdagen 5 september, kl 16.00 – 19.00 

Fengersfors Folkets hus torsdagen 6 september, kl 16.00 – 19.00 

Dessutom kommer förtidsröstning att kunna göras genom lantbrevbärare, liksom 

tidigare år. 

I den mån någon ändring mellan röstmottagningsställena och dagarna behöver 

göras uppdras kommunsekreteraren att verkställa detta. 

Vidare beslutar valnämnden att via protokollsutdrag informera de lokala 

partiorganisationerna ovanstående, samt lämna information på kommunens 

hemsida och via annonsering. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje val beslutar valnämnden om i vilka lokaler det ska hållas 

förtidsröstning, samt vilka dagar och tider som förstidsröstningslokalerna ska 

hållas öppna. Inför det allmänna valet (RKL) 2018 ska det vara möjligt att 

förtidsrösta med start den 22 augusti 2018. Förtidsröstningen avslutas på 

valdagen. 

Liksom tidigare år kommer det att vara möjligt att förtidsrösta genom 

lantbrevbärare. 

Inom ramen för förtidsröstning kommer även turnerande röstmottagning att hållas 

i glesbygdens tätorter, vilket även gjorts föregående val. Den turnerande 

röstningsmottagningen besöker en tätort per dag, måndag till torsdag, samma 

vecka som valet hålls. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 19 april 2018 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 

Kanslienheten 

__________
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Dnr VN 2018/5 

VN § 7 Ambulerande röstmottagning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagning ska ske på äldreboenden i 

kommunen under förtidsröstningsperioden. Dessutom kan privatpersoner, som av 

olika skäl har svårt att ta sig till en röstningslokal eller vallokal, boka in att de 

ambulerande röstmottagarna kommer till personens hem, eller annan plats som är 

lämplig, så att personen kan rösta. 

Ambulerande röstmottagning kommer att genomföras under hela 

röstningsperioden, från den 22 augusti 2018 till och med valdagen den 9 

september 2018. 

Valnämnden beslutar att utse följande personer som röstmottagare vid 

ambulerande röstmottagning: Ida Rådman, Ida Tornestrand, Björn Skog, Erika 

Sörqvist, Lena Håkansson och Ann-Louise Bjurström. 

Nämndsekreterare Erika Sörqvist uppdras att kontakta ansvariga enhetschefer på 

kommunens äldreboenden för att planera in lämpliga datum och tider för 

röstmottagning. 

Sammanfattning av ärendet 

Ambulerande röstmottagning ersätter kommunala bud från och med RKL-valet 

2018. Det finns fortfarande möjlighet att rösta med hjälp av eget bud. Den 

ambulerande röstmottagningen kan även ersätta till exempel institutionsröstning. 

De privatpersoner boende i kommunen som av någon anledning inte kan ta sig till 

en röstnings- eller vallokal, har möjlighet att boka in att de ambulerande 

röstmottagarna kommer till personens hem, eller till annan lämplig plats, så att 

personen kan rösta. 

Vid ambulerande röstmottagning kommer två röstmottagare till den plats 

personen som vill rösta befinner sig, som till exempel till hemmet, och där görs 

rösten i ordning på samma sätt som en förtidsröst vid ett förtidsröstningsställe. De 

ambulerande röstmottagarna har med sig ett kit med den utrustning som krävs för 

att röstningen ska kunna ske på ett likvärdigt sätt till hur den genomförs i 

röstningslokaler. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 19 april 2018 

Beslutet skickas till 

- Kanslienheten 

__________
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Dnr VN 2018/7 

VN § 8 Distribution av kommunexterna 
förtidsröster 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utse Ida Rådman, Ida Tornestrand och Mats Fredriksson 

att kvittera ut försändelser med förtidsröster från PostNord samt att lämna in 

mottagna förtidsröster till PostNord för vidare transport till andra kommuner. 

Valnämnden beslutar att utse Ida Rådman och Ida Tornestrand att till de olika 

vallokalerna distribuera de förtidsröster som eventuellt komma att behöva 

transporteras ut under valdagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten och PostNord har slutit ett centralt avtal som omfattar 

distribution av förtidsröster som ska skickas av valnämnder till en annan kommun 

(kommunexterna förtidsröster). Denna distribution betalas av Valmyndigheten. 

För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett 

protokoll från valnämnden där det framgår vem som får kvittera dessa 

försändelser. Den som kvitterar ut försändelserna måste också kunna legitimera 

sig. 

Beslutet skickas till 

PostNord 

__________
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Dnr VN 2018/6 

VN § 9 Vallokaler 9 september 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna vallokaler enligt följande: 

1. Åmål Norra – Mo distrikt  Kristinebergsskolan 

2. Nordvästra distriktet  Kristinebergsskolan 

3. Sydvästra distriktet  Södra skolan, matsalen 

4. Södra distriktet  Karlbergsskolan 

5. Centrala distriktet  Biblioteket/Konsthallen 

6. Tösse – Fröskog – Ånimskog Tösse församlingshem 

Sammanfattning av ärendet 

Vid 2018 års allmänna val kommer det finnas sex vallokaler. Distrikten Åmål 

norra – Mo distrikt och Nordvästra distriktet kommer båda att rösta på 

Kristinebergsskolan, i matsalen. Röstningslokalerna kommer dock att vara 

åtskiljda, varför det kommer att finnas extra personal på plats för att kunna visa de 

som ska rösta till rätt distrikts vallokal. Anledningen till att Kristinebergsskolan 

kommer att fungera som vallokal för två distrikt är att Rösparksskolan, som vid 

valet 2014 var vallokal för Nordvästra distriktet, inte längre är i bruk, utan har 

ersatts av tillfälliga moduler. Övriga vallokaler är samma som under RKL-valet 

2014. 

Vallokalerna kommer att hålla öppet mellan 8.00-20.00 på valdagen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 24 april 2018 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________  
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VN § 10 Bemanning av valnämndens kansli och 
förtidsröstning på valdagen 

Valnämndens beslut 

Informationen läggs till handingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Valkansliet i stadshuset kommer under hela valdagen att bemannas av 

kommunsekreterare Ida Tornestrand, nämndsekreterare Erika Sörqvist, 

förvaltningschef Ida Rådman och blivande kanslichef Björn Skog, för att bland 

annat ansvara för förtidsröstningen som är öppen i stadshuset under valdagen kl 

8-20 och för att lämna ut och ta emot valmaterial till och från valdistrikten. 

__________
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Dnr VN 2018/4 

VN § 11 Arvoden och ersättningar 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa förslag till arvoden till valförrättare för valen 

2018 enligt följande: 

Ordförande    3 953 kr 

Vice ordförande  3 564 kr 

Valförrättare/röstmottagare  3 176 kr 

Rösträknare    778 kr 

Ersättningen inkluderar deltagande vid utbildningstillfällen/informationsträffar. 

Valnämnden beslutar att bilersättning ska utgå som vid tidigare val det vill säga 

ersättning för landsbygdsdistriktets (6 – Tösse-Fröskog-Ånimskog) hämtning och 

avlämning av material. 

Valnämnden beslutar att ersättningen för röstmottagare under förtidsröstningen är 

160 kr/h. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför årets val har en uppräkning gjorts enligt samma princip som tidigare års 

beräkningar av arvoden till valförrättare med konsumentprisindex. (KPI) för juni 

månad de föregående åren. Arvodet för 2018 uppräknas av KPI för juni 2016 och 

juni 2017. Med denna beräkning blir förslaget till arvoden för valen 2018 

följande: 

Ordförande   3 953 kr 

Vice ordförande  3 564 kr 

Valförrättare/röstmottagare  3 176 kr 

Rösträknare    778 kr 

  

Ersättningen för röstmottagare under förtidsröstningen var vid senaste valet 150 

kr/h. Till höstens val föreslås ersättningen öka till 160 kr/h. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand den 24 april 2018 

- Beräkningsgrund 2018 från personalekonom Johan Asplind 

Beslutet skickas till 

Löneenheten 

__________  
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VN § 12 Utbildning av röstmottagare inför 
förtidsröstning och valdag 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utbildning ska ordnas inför förtidsröstningen preliminärt 

den 16 augusti. 

Valnämnden beslutar att utbildning ska ordnas inför valdagen preliminärt den 28 

augusti. 

Närvaro är obligatorisk för att röstmottagaren ska få ett förordnande av 

valnämnden att arbeta under förtidsröstning och under valdagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen avd 5, kap 3, § 5, får endast den som har genomgått utbildning 

förordnas för uppdraget av valnämnden. 

Kansliet planerar att genomföra utbildning för röstmottagare dels inför 

förtidsröstningen, dels inför valdagen. Material från valmyndigheten kommer att 

användas under utbildningarna. 

Kansliet kommer att använda sig av material från valmyndigheten så som 

webbutbildning för röstmottagarna, en grundfilm om val, en handledning för 

röstmottagare och en Powerpointpresentation. 

__________
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Dnr VN 2018/9 

VN § 13 Ordningsregler 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att valdistriktens ordförande och/eller vice ordförande 

ansvarar för anskaffning av nycklar, upplåsning liksom iordningställande och 

grovstädning av respektive vallokal. Av kostnadsskäl bör vaktmästarinsatser 

minimeras. 

Valnämnden påminner ansvariga på distrikten att noga kontrollera och informera 

sig om eventuella larmning på de olika lokalerna. 

Vidare beslutar valnämnden påminna röstmottagarna om det inte får förekomma 

aktivt kampanjarbete från partier eller andra organisationer i vallokalerna eller i 

direkt anslutning till vallokaler. Ej heller får det förekomma partisymboler i 

lokalerna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsekreterare Ida Tornestrand informerar om ansvar och ordningsregler 

vid vallokalerna. 

__________  
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VN § 14 Utläggning av valsedlar 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att röstmottagarna vid förtidsröstningen och vid 

valdistrikten inte ska åta sig att distribuera ut valsedlar från andra partier än de 

valsedlar som valadministrationen hanterar. 

Övriga partier får själva lämna in och lägga ut sina namnvalsedlar i 

förtidsröstningslokaler och vallokaler. Röstmottagarna ansvarar för att hålla 

ordning på dessa valsedlar och kan också fylla på i valsedelsställen av de 

valsedlar som partierna lämnat in till lokalerna. 

Beträffande ordningen vid utlägg av valsedlar beslutar valnämnden enligt 

Valmyndighetens rekommendation att dessa läggs upp i valsedelsställ i 

bokstavsordning, alltså först Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet 

osv. 

Alla valsedlar, även de namnvalsedlar som partierna själva får lägga ut, ska 

presenteras för väljarna på ett likformigt sätt. Ett valsedelställ per lokal avsätts för 

de valsedlar som valadministrationen är skyldiga att lägga ut, exempelvis 

partivalsedlar och blanka. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ida Rådman informerar om ansvar och ordning gällande 

valsedlarna. 

Beslutet skickas till 

Deltagande lokala partier 

__________  
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VN § 15 Annonsering 

Valnämndens beslut 

Valnämnden uppdrar åt valkansliet att ombesörja erforderlig annonsering av 

valet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ida Rådman informerar om att annonsering runt valet och 

förtidsröstningen kommer att genomföras i PD och på hemsidan i samarbete med 

kommunens kommunikatör och webbansvarig. En artikel kommer även att göras i 

Åmålsmagasinet som utkommer i juni och som kommer att informera bland annat 

om hur kommunen arbetar med valet. 

__________  
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VN § 16 Demokratiprojekt  

Valnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Erika Sörqvist informerar om demokratiprojektet, vilket är ett 

projekt som Enheten för arbete och etablering driver inom integration- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet inleds med en kurs som hålls av 

Dalslands folkhögskola, och där deltagarna kommer från Dalslandskommunerna. 

Kursen är en utbildning i svensk demokratisk tradition som ska ge deltagarna 

tillräcklig kompetens för att kunna arbeta med att sprida information inför valet 

2018. 

Kursen pågår under tre månader och därefter handlar det om praktiskt arbete, där 

deltagarna arbetar med att informera väljare med utländsk bakgrund, varav vissa 

röstar för första gången i detta val. Tanken är att nå ut med information om varför 

det är viktigt att rösta i valet till en målgrupp, där det kan finnas många personer 

som har liten kunskap om valets betydelse. 

Från Åmåls kommun deltar 8 personer. 

__________  
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VN § 17 Säkerhet inför valet 

Valnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort bedömningen att risken 

för påverkan av valet inte går att utesluta, vilket medför att ett förebyggande 

arbete behöver genomföras. Alla aktörer inom valadministrationen ansvarar för 

att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys inför valet, samt ansvarar för att vidta 

åtgärder för att säkerställa att valet kan genomföras. 

Ordföranden Cecilia Gustafsson (S) och kommunsekreterare Ida Tornestrand har 

varit på ett Dalslandsgemensamt möte i Färgelanda om säkerheten inför valet, där 

representanter för valnämnder, valadministration, kommunsäkerhetsamordnare 

och polisen deltog. Bland annat informerade polisen om aktuellt läge nationellt, 

regionalt och lokalt och den gjordes en risk- och sårbarhetsanalys. 

Åmåls kommun har lämnat in en ny ansökan om LOV3-område (§ 3 Lag om 

ordningsvakt) till Polisen. Ett beviljat tillstånd är en förutsättning för att kunna 

använda sig av ordningsvakter vid exempelvis röstmottagningsställen och 

vallokaler vid eventuell ordningsstörning under valet. 

__________  
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VN § 18 Rapportpartier 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att uppdra till valkansliet att anmäla alla partier som ställer 

upp i kommunvalet i Åmål som rapportparti som ska särredovisas i 

Resultatbilagan - Vallokal. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att valet avslutats räknar röstmottagarna i vallokalerna samtliga röster för 

valdistriktet. Rösterna för de rapportpartier som står på blanketten Resultatbilaga 

– Vallokal särredovisas. Med rapportpartier avses de partier som har mandat i 

riksdagen eller fullmäktige, partier som kan förväntas ta mandat eller är av stort 

allmänt intresse. Övriga partier redovisas enligt vad som anges på resultatbilagan. 

Länsstyrelsen uppmanar valnämnder att anmäla till Länsstyrelsen om det är några 

partier som man vill ska särredovisas som så kallat rapportparti. 

Beslutet skickas till 

Kansliet 

__________ 


