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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 1 - 13 

 Ida Tornestrand 

  

  

Ordförande  

 Joachim Örtegren 

  

  

Justerare  

 Ulrika Gundahl 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Valnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2019-02-28 

  

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-06 Datum då anslaget tas ned 2019-03-27 

  

Protokollets förvaringsplats  

  

  

Underskrift  

 Ida Tornestrand 

 

Plats och tid KS-salen kl. 09:00–10:00 

  

Ledamöter Joachim Örtegren (S), Ordförande 

Ulrika Gundahl (V), 1:e vice ordförande 

Sara Vogel Rödin (MP) 

Kurt Svensson (C) 
  
Tjänstgörande ersättare Peter Vestlund (L), ersätter Ulla Berne (M) 
  
Ersättare Fredrik Bengtsson (S) 

Ulla Pettersson (S) 

Michael Henriksson (S) 
  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
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VN § 1 Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs samt genomgång av tjänstgörande ersättare. 

__________  
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VN § 2 Val av justerare 

Valnämndens beslut 

Ulrika Gundahl (V) väljs till justerare av protokollet. 

__________  
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VN § 3 Godkännande av ärendelista 

Valnämndens beslut 

Ordföranden informerar om att ett extra ärende gällande information om omvalet i 

Falun läggs till som sista punkt. Med den förändringen godkänner valnämnden 

ärendelistan. 

__________  
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VN § 4 Avtal om tystnadsplikt och medgivande 

Valnämndens beslut 

Valnämnden noterar informationen och hanterar blanketterna vid mötets 

avslutning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsekreterare Ida Tornestrand informerar valnämnden om att nyvalda 

ledamöter och ersättare i valnämnden behöver skriva under tystnadspliktsavtal 

samt ett medgivandebrev. 

__________
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Dnr VN 2019/2 

VN § 5 Delegeringsordning för valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar förslag till delegeringsordning för valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har ett enligt vallagen 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. 

2018 antog valnämnden ett reviderat delegeringsreglemente. Reglementet 

beskriver allmänt kring delgeringsbeslut. Delegeringsordningen redogör specifikt 

vilka beslut som nämnden delegerar till vilken tjänsteperson. 

Delegeringsordningen behöver hållas aktuellt och anpassas till den aktuella 

valnämndens ansvarsområde och förvaltningens organisation. Ändringar i 

valnämndens delegeringsordning har gjorts för punkt 1.1-1.3 samt 2.6 där 

kanslichefen och kommunsekretaren bytt platser som delegat och ersättare. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand den 15 februari 2019 

- Förslag Delegeringsordning valnämnden 2019 

- Antaget Delegeringsreglemente 27 april 2018 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________
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Dnr VN 2019/4 

VN § 6 Förtidsröstning inför valet 8-26 maj 2019 
- lokaler, öppethållande och 
förtidsröstningsturné 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska hållas under perioden 8 maj – 26 maj 

2019 enligt följande: 

Konsthallen i Åmål:  

måndag-onsdag, fredag, kl. 11.00-17.00 

torsdagar, kl. 11.00-19.00 

lördag-söndag (ej söndag 26 maj), kl. 10.00-13.00 

Stadshuset i Åmål:                  

söndag 26 maj, kl. 8.00-21.00 

Samt förtidsröstningsturné enligt följande: 

Ånimskogs bygdegård           måndag 13 maj, kl. 16.00-19.00 

Edsleskogs skola                   tisdag 14 maj, kl. 16.00-19.00 

Mo bygdegård                      onsdag 15 maj, kl. 16.00-19.00 

Fengersfors Folkets Hus        torsdag 16 maj, kl. 16.00-19.00 

Dessutom kommer förtidsröstning att kunna göras genom brevbärare, liksom 

tidigare år. 

I den mån någon ändring mellan röstmottagningsställena och dagarna behöver 

göras uppdras kanslichef 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 förtidsröstningslokalerna ska 

hållas öppna. Inför valet till Europaparlamentet 2019 ska det vara möjligt att 

förtidsrösta med start den 8 maj. Förtidsröstningen avslutas på valdagen. 

Liksom tidigare år kommer det att vara möjligt att förtidsrösta med hjälp av 

brevbärare. 

Inom ramen för förtidsröstning kommer det även hållas förtidsröstningslokaler 

öppna i glesbygdens tätorter, vilket även gjorts vid föregående val. Den 

turnerande röstmottagningen besöker en tätort per dag, vid ett tillfälle för 
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respektive tätort. Den turnerande röstmottagningen kommer att genomföras från 

den 13 maj till den 16 maj. 

Förtidsröstningsturnén har tidigarelagts med en vecka jämfört med tidigare val. 

Anledningen till detta är att det den sista veckan innan valdagen innebär en större 

arbetsbörda, såväl på valkansliet som på röstmottagarna. För att underlätta för 

personalen tidigareläggs alltså förtidsröstningsturnén. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 18 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 

Kanslienheten 

__________
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Dnr VN 2019/5 

VN § 7 Ambulerande röstmottagning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagning ska genomföras under 

förtidsröstningen vid val till Europaparlamentet 2019. Privatpersoner som av 

något skäl har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal eller sin ordinarie 

vallokal har möjlighet att boka in ambulerande röstmottagning, då röstmottagare 

besöker väljaren i hemmet eller på annan lämplig plats, så att väljaren kan rösta. 

Ambulerande röstmottagningen ska genomföras under hela röstningsperioden, 

från den 8 maj till och med valdagen den 26 maj 2019. 

Valnämnden beslutar att utse följande personer, samtliga personal på 

kanslienheten, som röstmottagare vid ambulerande röstmottagning: 

- kanslichef Björn Skog 

- kommunsekreterare Ida Tornestrand 

- nämndsekreterare Erika Sörqvist 

- nämndsekreterare Sumali Skott 

- administratör Ann-Britt Thorsell 

- nämndsekreterare Pierre Carroz 

- nämndsekreterare Catherine Edlund 

- receptionist Lena Håkansson. 

Nämndsekreterare Erika Sörqvist uppdras att i samråd med ansvariga 

enhetschefer på kommunens äldreboenden planera hur det är mest lämpligt att 

genomföra röstmottagning på äldreboendena. 

Sammanfattning av ärendet 

Ambulerande röstmottagning ersätter från och med det RKL-valet 2018 

kommunala bud. Det finns dock fortfarande möjlighet att rösta med hjälp av eget 

bud. Den ambulerande röstmottagningen kan även ersätta institutionsröstning. De 

privatpersoner som är boende i kommunen och som av någon anledning, såsom 

sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning, inte kan ta sig till en röstningslokal, har 

möjlighet att boka in ambulerande röstmottagning. Ambulerande röstmottagare 

besöker så personen i personens hem, eller på annan lämplig plats, så att personen 

kan rösta. 

Vid ambulerande röstmottagning kommer två röstmottagare till den plats där 

väljaren befinner sig, och där görs väljarens röst i ordning på samma sätt som i en 

förtidsröstningslokal. De ambulerande röstmottagarna har med sig ett kit med den 

utrustning som krävs för att röstningen ska kunna ske på ett sådant sätt att det är 

likvärdigt med hur röstningen hade genomförts om den hade gjorts i en 

röstningslokal. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 18 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________
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Dnr VN 2019/8 

VN § 8 Mottagning av valsedlar från partier till 
förtidsröstning och till valdag 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att partier som anmält sitt deltagande i valet till 

valmyndigheten, kan lämna sina valsedlar till valkansliet senast 30 april 2019. 

Valkansliet ser till att valsedlarna är representerade i röstnings- och vallokalerna. 

De partier som väljer att inte lämna in sina valsedlar till valkansliet senast den 30 

april, får på egen hand lämna sina valsedlar i röstnings- och vallokalerna. Dessa 

överlämnas till röstmottagare i röstnings- och vallokal och läggs inte ut av 

partierna själva. Röstmottagarna fyller på dessa partiers valsedlar om det finns 

valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna själva svara för kontroll att 

valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna. 

Sammanfattning av ärendet 

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar för 

de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer 

än 1 procent av rösterna. Men endast om partierna begär utläggning, och om de 

endast har en lista. 

Följande partier har begärt utläggning av valsedlar till EU-valet: 

• Moderaterna 

• Centerpartiet 

• Liberalerna 

• Kristdemokraterna 

• Socialdemokraterna 

• Vänsterpartiet 

• Miljöpartiet 

• Sverigedemokraterna 

• Feministiskt Initiativ 

• Piratpartiet 

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar. I 

Åmåls kommun har det vid tidigare val varit deltagande partiers ansvar att själva 

lämna in namnvalsedlar till röstningslokaler och vallokaler i samband med att 

lokalen öppnar. För att värna demokratin och öka servicen till partierna föreslår 

valkansliet en lösning där valsedlar kan lämnas in av partierna till valkansliet i 

stadshuset. Valkansliet ansvarar sedan för att distribuera valsedlarna till röstnings- 

och vallokaler. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand den 19 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Gruppledarna 

__________
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Dnr VN 2019/7 

VN § 9 Distribution av kommunexterna 
förtidsröster 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utse Björn Skog, Ida Tornestrand och Erika Sörqvist 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 Björn Skog, Ida Tornestrand och Erika Sörqvist att 

till de olika vallokalerna distribuera de förtidsröster som eventuellt behöver 

transporteras ut under valdagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten och PostNord har tecknat 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. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand den 19 februari 2019 

Beslutet skickas till 

PostNord 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Valnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-02-28  15 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VN 2019/6 

VN § 10 Vallokaler 26 maj 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna vallokaler enligt följande: 

1. Åmål Norra – Mo distrikt  Kristinebergsskolan, matsalen 

2. Nordvästra distriktet  Kristinebergsskolan, gymnastiksalen 

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 2019 års val till Europaparlamentet kommer det att finnas sex vallokaler. 

Liksom vid RKL-valet den 9 september 2018 kommer distrikten Åmål Norra-Mo 

och Nordvästra distriktet att ha röstningslokaler på Kristinebergskolan. Vid årets 

val kommer distrikten dock inte att dela lokal, utan Nordvästra distriktet kommer 

i stället att vara i Kristinebergskolans gymnastiksal. För att detta ska fungera så 

bra som möjligt kommer det noggrant att märkas ut vilken vallokal som är Åmål 

Norra-Mos och vilken som är Nordvästra distriktets vallokal. 

Vallokalerna kommer att hålla öppet mellan kl. 8.00-21.00 på valdagen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 18 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________  
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VN § 11 Information: Bemanning av 
valnämndens kansli på valdagen 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Valkansliet i stadshuset kommer under hela valdagen att bemannas av 

kommunsekreterare Ida Tornestrand, nämndsekreterare Erika Sörqvist 

och kanslichef Björn Skog, för att bland annat ansvara för förtidsröstningen som 

är öppen i stadshuset under valdagen kl 8-21 och för att lämna ut och ta emot 

valmaterial till och från valdistrikten. 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Valnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-02-28  17 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr VN 2019/3 

VN § 12 Arvoden och bilersättningar 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa arvoden till röstmottagare för valet 2019 enligt 

följande: 

Ordförande    4 035 kr 

Vice ordförande  3 638 kr 

Röstmottagare   3 242 kr 

Rösträknare    794 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 röstmottagare med konsumentprisindex. (KPI) för juni 

månad de föregående åren. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand den 15 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Löneenheten 

__________
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Dnr VN 2019/9 

VN § 13 Information: Omval i Falun 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förtidsröstningen Åmåls kommun gällande omvalet i 

Falun kommer att ske i Åmåls stadshus under dess ordinarie öppettider, det vill 

säga måndag-fredag kl 8.00-16.00 med lunchstängt kl 12.00-13.00. 

Förtidsröstningen påbörjas den 28 mars 2019 och pågår i Åmål till och med den 5 

april 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichef Björn Skog informerar om att valprövningsnämnden har beslutat att 

det ska genomföras omval till kommunfullmäktige i Falun. Länsstyrelsen och 

Valmyndigheten har beslutat att valdag för omvalet ska vara 7 april. 

Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det 

numer är obligatoriskt enligt vallagen. Förtidsröstningen startar tio dagar innan 

valdagen. Det är upp till varje kommun att bestämma minst en lokal för 

förtidsröstning som ger väljarna goda möjlighet att rösta 

Kansliet föreslår att förtidsröstningen Åmåls kommun kommer att ske i stadshuset 

under dess ordinarie öppettider, det vill säga måndag-fredag kl 8.00-16.00, 

lunchstängt kl 12.00-13.00. 

Beslutet skickas till 

Kansliet 

__________ 


