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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 27 - 35 

 Erika Sörqvist 

  

  

Ordförande  

 Cecilia Gustafsson 

  

  

Justerare  

 Ulla Berne 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Valnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-09-12 

  

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

  

Protokollets förvaringsplats  

  

  

Underskrift  

 Erika Sörqvist 

 

Plats och tid KF-salen kl. 09:00–14:00 

  

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) §§ 27 – 31 

Barbro Axelsson (S), ersätter Stellan Andersson (C) §§ 32 - 35 
  
Ersättare Barbro Axelsson (S), §§ 27 - 31 
  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 

Ida Rådman, förvaltningschef kommunstyrelsförvaltningen 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 
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VN § 30 Förtidsröster som ej behandlats på valdagen, förtidsröster inkomna från 

PostNord efter valdagen samt brevröster 6 

VN § 31 Rösträkning 7 
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VN § 33 Rapportering och leverans 9 

VN § 34 Rapport från årets val 10 

VN § 35 Delegeringsbeslut 11 
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VN § 27 Protokollförare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser Erika Sörqvist till protokollförare vid valnämndens preliminära 

rösträkning. 

__________  
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VN § 28 Undertecknande av protokoll och 
handlingar 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser Ulla Berne (M) att, jämte ordförande Cecilia Gustafsson (S), 

underteckna protokoll och handlingar. 

__________  
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VN § 29 Från valdistrikt återlämnade 
förtidsröster  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden behandlar de förtidsröster som underkänts av valdistrikten på 

valnatten samt de förtidsröster som sänts till fel distrikt. Totalt behandlar 

valnämnden under denna punkt 10 röster. 

__________  
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VN § 30 Förtidsröster som ej behandlats på 
valdagen, förtidsröster inkomna från PostNord 
efter valdagen samt brevröster 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden behandlar de förtidsröster som ej behandlats på valdagen, 

förtidsröster inkomna från PostNord efter valdagen samt brevröster. Av dessa 

utgör förtidsröster som inte behandlats på valdagen, förtidsröster som inkommit 

till kommunen efter valdagen från andra kommuner och ambassadröster, 154 

röster. Därutöver tillkommer underkända och felsända förtidsröster från 

valdistrikten, 10 stycken, samt 50 brevröster. Totalt behandlas 214 röster. 

  

__________  
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VN § 31 Rösträkning  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden räknar de godkända rösterna för riksdagsval, kommunval och 

landstingsval. 

__________  
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VN § 32 Protokoll 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden upprättar protokoll över sammanträdet enligt §§ 29 - 31. 

__________  
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VN § 33 Rapportering och leverans 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att ordförande Cecilia Gustafsson (S) och nämndsekreterare 

Erika Sörqvist levererar materialet från valnämndens preliminära rösträkning till 

länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet från valnämndens preliminära rösträkning rapporteras in direkt genom 

Valdatasystemet och rösterna levereras därefter till länsstyrelsen. Enligt 

Valmyndighetens direktiv ska minst två personer transportera materialet och för 

valnämnden i Åmåls kommuns räkning åker ordförande Cecilia Gustafsson (S) 

och nämndsekreterare Erika Sörqvist till länsstyrelsen för leverans. 

__________  
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VN § 34 Rapport från årets val 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Valkansliet rapporterar till valnämnden om arbetet med förtidsröstning, arbetet 

under valdagen samt jämförelsesiffror med tidigare val. 

Förtidsröstning har genomförts på Konsthallen som har haft öppet varje dag under 

perioden 22 augusti 2018 till 8 september 2018. Konsthallen har under denna 

period totalt tagit emot 3 983 förtidsröster till den egna kommunen, jämfört med 3 

765 röster år 2014. På Konsthallen har även 111 röster hemmahörande i annan 

kommun tagits emot. Förtidsröstning har även genomförts i Mo, Edsleskog, 

Ånimskog och Fengersfors. Ambulerande röstmottagare har besökt och tagit emot 

röster på kommunens alla äldreboende, samt i hemmet hos 13 privatpersoner. 

Söndag den 9 september genomfördes förtidsröstning på stadshuset. Under dagen 

togs 22 förtidsröster emot. Av dessa röster var det 18 som var hemmahörande i 

annan kommun. Under förtidsröstningen togs det även emot 211 röster som 

skickats från andra kommuner. Totalt tog kommunen emot 4 460 förtidsröster, 

samt 129 röster till annan kommun. 

Länsstyrelsen har ännu ej avslutat sin slutgiltiga rösträkning, men efter valnatten 

ser valdeltagandet i Åmåls kommun ut att ha ökat. I riksdagsvalet ökade 

valdeltagandet med 1,1%, från 81,5% till 82,6%, i kommunvalet ökade 

valdeltagandet med 2,1%, från 79,6% till 81,7%, och i landstingsvalet ökade 

valdeltagandet med 2,1%, från 78,8% till 80,8%. 

Trots ökad bemanning kan valkansliet konstatera att ytterligare bemanning 

behövs under förtidsröstningen, främst under den sista veckan innan valdagen då 

antalet röstande stiger kraftigt under denna vecka. I vissa valdistrikt var även 

trycket på röstmottagarna stort under hela dagen, varför en översyn av 

bemanningen på dessa distrikt också bör göras. 

Valkansliet kommer under den kommande veckan att ta in synpunkter från de 

röstmottagare som arbetat under förtidsröstningen och från ordförande och vice 

ordförande i respektive distrikt. Utifrån dessa synpunkter och valkansliets egna 

erfarenheter av valets genomförande kommer valkansliet sammanställa en rapport 

som kommer att presenteras för valnämnden under hösten. 

  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Valnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2018-09-12  11 (11) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

VN § 35 Delegeringsbeslut 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog informerar valnämnden om de två delegationsbeslut som 

valkansliet tagit under perioden för valets genomförande. 

__________ 


