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Ordförande  
 Joachim Örtegren 
  
  
Justerare  
 Ulla Berne 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2019-04-24 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats  
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 Erika Sörqvist 
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VN § 14 Val av justerare 

Valnämndens beslut 

Till justerare av dagens protokoll väljs Ulla Berne (M). 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Valnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-24  4 (15) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VN § 15 Godkännande av ärendelistan 

Valnämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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VN § 16 Information om valnämndens 
ansvarsområden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsekreterare Ida Tornestrand informerar om valnämndens uppdrag och 

ansvarsområden. Valnämnden är den lokala valmyndighet, länsstyrelsen den 

regionala och Valmyndigheten den statliga. Valnämndens arbete regleras av 

lagstiftning i hög utsträckning, framförallt kommunallagen och vallagen. 

Valnämnden tar dock ett antal beslut som är vägledande för hur valet ska 

genomföras i Åmåls kommun. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Valnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-24  6 (15) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

VN § 17 Rapport omval i Falun 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Erika Sörqvist informerar omvalet till kommunfullmäktige i 

Falun. Åmåls kommun hade öppet under hela förtidsröstningen, undantaget 

helger, och hade en valstation placerad i stadshuset. Dock var det inga väljare som 

besökte förtidsröstningen i Åmåls kommun och röstade. 

__________  
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VN § 18 Anslag och statsbidrag 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsekreterare Ida Tornestrand informerar om de anslag Åmåls kommun 

har emottagit för att genomföra valet till Europaparlamentet. Åmåls kommun har 

tilldelats 278 000 kronor för valets genomförande, samt ytterligare 24 000 kronor 

för att tillsätta ytterligare röstmottagare. Statsbidraget för att tillsätta ytterligare 

röstmottagare tilldelas kommunerna, på grund av den lagstiftningen som gäller 

från och med valet till Europaparlamenter (Vallagen 2005:837). Ändringen i 

lagstiftningen innebär att valsedlarna i en röstnings- eller vallokal ska hållas 

avskärmade, för att skyddet för valhemligheten ska stärkas. Då det krävs att 

valsedlarna ska vara avskärmade krävs också en tätare kontroll av 

valsedelsställen, för att kontrollera att ordning råder bland valsedlarna och att 

inget partis valsedlar tagit slut. 

__________  
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Dnr VN 2019/4 

VN § 19 Revidering av öppetthållandet av 
förtidsröstningen vid EP-valet 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att följande öppettider ska gälla för förtidsröstning på 

Konsthallen under perioden 8 maj till och med 25 maj 2019: 

Måndag – torsdag, klockan 10.00-18.00 

Fredag, klockan 10.00-17.00 

Lördag-söndag, klockan 10.00-13.00 

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 februari 2019 beslutade valnämnden (VN § 6) om lokaler, öppethållande 

och förtidsröstningsturné vid förtidsröstning inför val till Europaparlamentet den 

26 maj 2019. 

De öppettider som då beslutades var att Konsthallen skulle hålla öppet för 

förtidsröstning måndag-onsdag, fredag klockan 11-17, torsdag klockan 11-19 och 

lördag-söndag 10-13. Efter detta har önskemål från ansvarig personal på 

biblioteket/Konsthallen inkommit avseende att förtidsröstningens öppettider ska 

överensstämma med de öppettider som biblioteket håller.  

De öppettider som biblioteket/Konsthallen har är måndag-torsdag 10-18, fredag 

10-17 och lördag 10-13. Då Åmåls kommun måste tillhandahålla möjlighet att 

förtidsrösta samtliga dagar under förtidsröstningsperioden tillkommer öppettider 

för söndag under denna period.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av Erika Sörqvist daterad den 18 april 2019 

- VN § 6 den 28 februari 2019 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Birgitta Andersson 

__________  
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Dnr VN 2019/12 

VN § 20 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 

ordinarie personal får förhinder, som till exempel sjukdom. 

Sammanfattning av ärendet 

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

emot röster kallas röstmottagare. I Åmåls kommuns vallokaler arbetar de, från 

och med valet till Europaparlamentet 2019, sex röstmottagare per lokal, varav en 

ordförande och en vice ordförande. Tidigare har varje distrikt bemannats med fem 

röstmottagare. Utökningen av personal görs på grund av den ändring i Vallag 

2005:837 (8 kap 2 §) som anger att valsedlarna ska läggas ut på en avskärmad 

plats. Avskärmningen innebär att röstmottagarna får mindre insyn, och det blir 

nödvändigt att oftare kontrollera ställen. Dessutom innebär en avskärmning av 

valsedelsställen risk för ökad köbildning. Genom att anställa en extra 

röstmottagare vid varje vallokal möjliggör det också att ha två stationer där 

väljarna kan hämta sina valsedlar, vilket i sin tur kan minska köbildningen. På 

varje distrikt ska ordförande eller vice ordförande finnas på plats under hela 

dagen, eftersom dessa 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 16 april 2019 

- Bilaga röstmottagare på valdagen 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten  

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Valnämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-04-24  10 (15) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Dnr VN 2019/13 

VN § 21 Förordnande av personal - 
förtidsröstning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna personal enligt bilaga, under förutsättning att 

dessa personer genomgår den utbildning som krävs.  

Valnämnden beslutar vidare att utöver den personal som utsetts till ambulerande 

röstmottagare (beslut VN § 7, 28 februari 2019) ska den personal som förordnas 

som röstmottagare under förtidsröstningen även arbeta som ambulerande 

röstmottagare. Valkansliet uppdras att planera den ambulerande röstmottagningen 

samt förtidsröstningen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

emot röster kallas röstmottagare. Under förtidsröstningsperioden 8 maj – 26 maj 

2019 arbetar 7 personer samt valkansliets personal som röstmottagare. Redan 

under höstens 2018 års RKL- val utökades antalet röstmottagare som arbetade 

under förtidsröstningen. Ökningen av personal beslutades om på grund av 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 vecka 20.   

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 16 april 2019 

- Bilaga röstmottagare förtidsröstning 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

__________  
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VN § 22 Information om dubblettröstkort och 
utskrifter 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Erika Sörqvist informerar om dubblettröstkort och utskrifter av 

dessa. Liksom vid höstens RKL-val kommer väljarna ha möjlighet att få hjälp 

med att skriva ut dubblettröstkort i förtidsröstningslokalen Konsthallen. Detta 

ansvarar röstmottagarna som arbetar på förtidsröstningen för. Det går även att få 

ett dubblettröstkort utskrivet på stadshuset under ordinarie öppettider. 

Dubblettröstkort kan skrivas ut till den väljare som inte har fått, tappat bort eller 

glömt sitt röstkort när denna vill rösta vid förtidsröstningen. 

__________  
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VN § 23 Utbildning av röstmottagare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Erika Sörqvist informerar om utbildning av röstmottagare. Två 

utbildningstillfällen kommer att hållas. Ett tillfälle för de röstmottagare som 

arbetar under förtidsröstningen och ett för de röstmottagare som arbetar på 

valdagen. Då vissa av röstmottagarna som arbetar under förtidsröstningen även 

kommer att arbeta på valdagen, har dessa möjlighet att delta i båda 

utbildningstillfällena. Att delta vid både tillfällena rekommenderas av valkansliet, 

men är inte tvunget. 

Vid det utbildningstillfälle som hålls för röstmottagarna som arbetar på valdagen 

kommer även en del praktiska moment ingå. 

__________  
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Dnr VN 2019/14 

VN § 24 Ordningsregler, valsedlar med mera 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavordning i valsedelsställ 

enligt förslag från valkansliet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas, det vill säga om de ska 

läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i vilken ordning partiernas 

valsedlar ska ligga. Alla valsedlar ska dock tillhandahållas på ett likvärdigt sätt, 

på en och samma plats. Valmyndigheten rekommenderar att valsedelsställ alltid 

används. Det är kommunens valnämnd som ska fatta beslut om hur valsedlarna 

ska placeras. Röstmottagarna ansvarar för ordningen vid röstmottagningen utifrån 

valnämndens beslut. 

Valnämnden har beslutat att partier som anmält sitt deltagande i valet till 

valmyndigheten, kan lämna sina valsedlar till valkansliet i stashuset senast 30 

april 2019 (VN § 8, 2019-02-28). 

Valkansliet ansvarar för att de inlämnade valsedlarna är representerade i 

förtidsröstningen i konsthallen, 

på förtidsröstningsturnén, 

vid ambulerade förtidsröstning, 

vid förtidsröstning i stadshuset på valdagen, 

i vallokalerna på valdagen. 

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. Detta för att röstmottagarna ska kunna placera ut valsedlarna i 

den ordning som valnämnden beslutar om samt bibehålla kontrollen över 

ordningen hos valsedlarna. 

Röstmottagarna fyller på dessa partiers valsedlar om det finns valsedlar att tillgå i 

lokalen. Röstmottagarna kontrollerar ordningen regelbundet under hela dagen 

som förtidsröstningen/röstningen pågår. Detta dokumenteras i en rapport per dag. 

Partierna ansvarar själva för kontroll att valsedlarna finns att tillgå för 

röstmottagarna. 

Valsedlarna ska placeras i valsedelsställen, som ska vara avskärmade. 

Valsedelställen har 3x12 fack. Partier som begärt utläggning hos Valmyndigheten 

är 10 stycken. Dessa måste finnas att tillgå i valsedelsställen samt blanka 

valsedlar. Partierna som begärt utläggning placeras i raden till vänster. Övriga 

partier fylls på i bokstavsordning med början i mittenraden. 

Valkansliet föreslår, i enlighet med rekommendation från Valmyndigheten, att 

Åmåls kommun placerar valsedlarna i bokstavsordning i valsedelsställ. 
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Inför detta val har det tillkommit en ny regel i vallagen som innebär att den plats 

där valsedlarna ska tillhandahållas ska vara fri från insyn, det vill säga avskärmad. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Ida Tornestrand den 16 april 2019 

Beslutet skickas till 

Valdistrikten 

__________  
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VN § 25 Valnämndens preliminära rösträkning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Erika Sörqvist informerar om valnämndens preliminära 

rösträkning, den så kallade onsdagsräkningen, kommer att genomföras den 29 

april. Onsdagsräkningen är offentlig och kommer därför att annonseras på Åmåls 

kommuns hemsida och i lokaltidningen. På onsdagsräkningen räknas de röster 

som kommit in efter valdagen den 26 maj, samt ytterligare ett antal röster för att 

garantera att dessa röster hålls anonyma. De förtidsröster som underkänts på 

valdagen kontrolleras också. 

__________ 

 


