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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 19 - 26 

 Erika Sörqvist 

  

  

Ordförande  

 Cecilia Gustafsson 

  

  

Justerare  

 Ulla Berne 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Valnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-08-15 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats  

  

  

Underskrift  

 Erika Sörqvist 

 

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

  

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) 
  
Övriga deltagare Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Ida Rådman, förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 
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VN § 19 Val av justerare 

Valnämndens beslut 

Till justerare väljs Ulla Berne (M). 

__________  
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VN § 20 Godkännande av ärendelistan 

Valnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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VN § 21 Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning av ärendet 

Föregående mötesprotokoll gås igenom översiktligt. 

__________
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Dnr VN 2018/11 

VN § 22 Förordnande av personal - 
förtidsröstningen 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna personal enligt bilaga, under förutsättning att 

dessa personer genomgår den utbildning som krävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Den personal som under förtidsröstningen och på valdagen arbetar med att ta 

emot röster kallas röstmottagare. Under förtidsröstningsperioden 22 augusti – 9 

september 2018 arbetar 7 personer samt valkansliets personal som röstmottagare. 

Det ökade behovet av röstmottagare under förtidsröstningsperioden beror på en 

ändring i Vallag (2005:837) 3 kap. 6§, som gör gällande att det alltid ska finnas 

två röstmottagare närvarande i en röstningslokal. Det innebär att det i praktiken 

måste finnas tre röstmottagare på plats, för att möjliggöra raster och dylikt. 

Ytterligare en ändring har gjorts i Vallag (2005:837) 4 kap. 24§, vilken innebär att 

det varje dag under förtidsröstningsperioden måste finnas minst en röstningslokal 

öppen. 

Dessutom ordnas en så kallad förtidsröstningsturné där tre röstmottagare åker till 

mindre samhällen i kommunen och tar emot förtidsröster där. Dessa samhällen är 

Mo, Edsleskog, Fengersfors och Ånimskog. På dessa platser är röstningslokalen 

öppen mellan klockan 16-19 en dag under veckan innan valet. 

På valdagen är det möjligt att förtidsrösta på valkansliet i stadshuset, där rösterna 

kommer att mottas av valkansliets personal. 

De personer som förordnas som röstmottagare måste genomgå den utbildningen 

som kommunen tillhandahåller. I utbildningen ingår det både de nationella regler 

och riktlinjer som finns, samt de lokala rutiner och regler som tagits fram. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 3 augusti 2018 

- Bilaga, personal vid förtidsröstningen RKL 2018 

Beslutet skickas till 

Valkansliet 

__________
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Dnr VN 2018/12 

VN § 23 Förordnande av personal - valdagen 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna personal enligt bilaga, under förutsättningen att 

dessa genomgår den utbildning som krävs. 

Valnämnden beslutar att delegera åt valkansliet att sätta in reservpersonal om 

hinder för någon av valpersonalen att närvara på valdagen på grund av sjukdom 

etc uppstår. 

Sammanfattning av ärendet 

Den personal som under förtidsröstningen och på valdagen arbetar med att ta 

emot röster kallas röstmottagare. I Åmåls kommuns vallokaler arbetar det fem 

röstmottagare per lokal, varav en ordförande och en vice ordförande. Ordförande 

eller vice ordförande måste finnas på plats under hela dagen, och har ansvar för 

att arbetet under valdagen fortlöper som det ska. 

De personer som förordnas som röstmottagare måste genomgå den utbildningen 

som kommunen tillhandahåller. I utbildningen ingår det både de nationella regler 

och riktlinjer som finns, samt de lokala rutiner och regler som tagits fram. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 3 augusti 2018 

- Bilaga – personal valdagen 

Beslutet skickas till 

Valkansliet 

__________
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Dnr VN 2018/13 

VN § 24 Mottagning och utlägg av valsedlar 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att följande regler gäller avseende namnvalsedlar vid 2018 

års riksdags-, kommunal- och landstingsval antas: 

Förtidsröstning och ambulerande röstmottagning 

Samtliga partier lämnar själva in sina namnvalsedlar till förtidsröstningen som 

börjar den 22 augusti 2018 klockan 10.00 på Konsthallen och även se till att ett 

tillräckligt antal finns under röstningsperioden. Namnvalsedlar som lämnats in 

innan denna tidpunkt kommer inte att tas med till förtidsröstningen. 

Av de inlämnade valsedlarna ombesörjer röstmottagarna att namnvalsedlar, som 

partierna lämnat in, distribueras till de röstningslokaler som finns tillgängliga 

veckan innan valdagen (vid ett tillfälle vardera i Mo, Edsleskog, Ånimskog och 

Fengersfors), vid ambulerande röstmottagning och vid förtidsröstningen på 

valdagen den 9 september på stadshuset. 

Valdagen 

Samtliga partier distribuerar själva sina namnvalsedlar till de olika vallokalerna i 

kommunen (2018 är dessa Kristinebergskolan, Södra skolan, Konsthallen, 

Karlbergsskolan och Tösse församlingshem). 

Röstmottagarna ansvarar för att hålla ordning bland valsedlarna och fyller också 

på i valsedelställen, så länge det finns namnvalsedlar kvar av de som partierna 

själva lämnat in. 

Valnämnden beslutar även att informera de lokala partiorganisationerna 

ovanstående beslut, samt informera om beslutet via kommunens hemsida. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens röstmottagare ansvarar för att lägga ut partivalsedlar i röstnings- och 

vallokaler för de partier som vid de senaste två valen har fått mer än 1% av 

rösterna, och som begärt utläggning av valsedlar. Dessutom lägger röstmottagarna 

ut kommun- och landstingsvalsedlar för de partier som sitter i kommun- och 

landstingsfullmäktige. Valsedlarna distribueras via Valmyndigheten. De partier 

som berörs av detta vid 2018 års val är: 

- Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Feministiskt initiativ 

- Kristdemokraterna 

- Liberalerna 

- Miljöpartiet de gröna 
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- Moderaterna 

- Sverigedemokraterna 

- Vänsterpartiet 

Enligt de rutiner som valnämnden tidigare år har beslutat lämnar partierna in sina 

valsedlar till röstningslokalen på Konsthallen och till samtliga vallokaler på 

valdagen. Partierna ansvarar därutöver för att se till att namnvalsedlarna räcker till 

hela förtidsröstningsperioden respektive hela valdagen. Partierna har själva ansvar 

för att lämna in fler namnvalsedlar om dessa skulle ta slut. Röstmottagarna 

ansvarar för att hålla ordning bland valsedlarna och fylla på valsedlar i 

valsedelsstället när så krävs. Valsedlarna ska läggas ut så som valnämnden har 

beslutat. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 9 augusti 2018 

Beslutet skickas till 

Valkansliet 

Samtliga partier 

__________  
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VN § 25 Utskrifter av dubblettröstkort 

Valnämndens beslut 

Valnämnden uppdrar valkansliet att planera för hur och var det är möjligt att få ett 

dubblettröstkort utskrivet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsekreterare Ida Tornestrand informerar kort om hur valkansliet planerar 

att tillhandahålla möjligheten att få ett dubblettröstkort utskrivet. Vid föregående 

val har det varit möjligt att få ett dubblettröstkort utskrivet på stadshuset. Vid 

årets val planeras det för att röstmottagarna som arbetar på Konsthallen ska ha 

möjlighet att skriva ut dubblettröstkort på plats. 

__________  
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VN § 26 Ekonomi 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Ida Rådman går kort igenom den ekonomiska prognosen för 

valnämnden. Just nu förväntas valnämnden redovisa ett resultat på -200 000 

kronor jämfört med budget. 

__________ 


