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Plats och tid

Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 13 mars 2018 kl. 10.00-13.40
Sammanträdet ajourneras kl. 12.00-13.00

Beslutande

Helene Stranne (M) ordförande
Kerstin Johansson (C)
Håkan Hansson (L)

Närvarande
ersättare

Vivi-Ann Gustafsson (S)
Eva Gustavsson (S)

Övriga deltagare

Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare, § 12
Isolde Johansson, valsamordnare

Justerare

Elving Claesson (S)

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 22 mars 2018 kl. 11.00

Elving Claesson (S)
Kent Östergren (S)

Sekreterare

Isolde Johansson
Ordförande

Helene Stranne
Justerare

Elving Claesson

Anslagsbevis

Valnämndens protokoll 2018-03-13 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-03-23 – 2018-04-13.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ann-Marie Hermansson

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 1

Godkännande av dagordning
Valnämndens beslut

Dagordningen godkänns.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 3(18)

Valnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2018-03-13| §§ 1 - 15

VN § 2

Minnesord samt anmälan om ny ledamot
Kommunfullmäktige beslutade 2017/§ 152 att utse Håkan Hansson (L) till ny ledamot i valnämnden
efter Sven-Olof Oresten (L).
Ordföranden Helene Stranne erinrar om Sven-Olof Orestens politiska gärning under många år i
Sotenäs kommun och hälsar Håkan Hansson välkommen till valnämndens arbete med valet 2018.
Valnämndens beslut

Valnämnden tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(18)

Valnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2018-03-13| §§ 1 - 15

VN § 3

Bokslut 2017
Ordföranden Helene Stranne föredrar förslag till bokslut för valnämnden 2017. Valnämnden visar
för 2017 ett mindre underskott på -11 tkr. Orsaken är något högre kostnader för sammanträdesarvoden.
Valnämnden startade upp sitt arbete under början av 2017 med att ordförande och vice ordförande
träffade valdistriktsordförandena för att diskutera erfarenheter från förra valet. Nämnden har under
året haft 2 sammanträden där information lämnats om val - och röstningslokaler, tjänstemannaorganisation, bemanning av röstmottagare, utbildningstillfällen inför RKL valet 2018 m.m.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-03-08
Valnämndens beslut

Valnämnden godkänner för egen del bokslutet.
Bilaga

Bokslut 2017
Skickas till

Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 4

Internbudget 2018
Inför 2018 har ekonomiavdelningen tagit fram en internbudget för valnämndens verksamhet.
Enligt ny beräkning kan nettokostnaderna för 2018 minska och beräknas uppgå till 466 tkr.
Statsbidrag från Valmyndigheten kommer att utbetalas senast 2018-04-18.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-11-20
Valnämndens § 14/2017
Valnämndens beslut

Valnämnden antecknar till protokollet, att information lämnats om prognosen för 2018.
Skickas till

Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 5

Förslag till budgetram för EU-valet 2019
Under 2019 beräknas EU-valet generera nettokostnader på 230 tkr.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2018-03-08
Valnämndens beslut

Valnämnden godkänner förslaget till budgetram 2019 som överlämnas till budgetberedningen.
Skickas till

Budgetberedningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 6

Sammanträdestider 2018
Kommunfullmäktige har 2017-09-21 § 99 fastställt sammanträdesdagar för nämnder och styrelser
2018. Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa
sammanträdestider i enlighet med förslaget.
Valnämnden beslutade 2017-11-28 att hålla nästa sammanträde tisdagen den 6 februari kl. 1012.Valnämndens presidium har 2018-01-19 beslutat att flytta mötet till tisdagen den 13 mars och
föreslår följande sammanträdestider 2018:
Fredagen den 20 april kl. 10.00 - 12.00
Fredagen den 15 juni kl. 10.00 - 12.00
Tisdagen den 14 augusti kl. 10.00 - 12.00
Onsdagen den 5 september kl. 10.00 - 12.00 (packning av valmaterial till valdistrikten)
Onsdagen den 12 september (onsdagsräkningen), vid behov även torsdagen den 13 september
Fredagen den 12 oktober kl. 10.00 – 12.00 (uppföljning)
Två utbildningstillfällen för valförrättare i augusti tillkommer. Vidare sammanträder valnämnden
lördagen den 8 september och valdagen söndagen den 9 september på tider som bestäms senare.
Valnämndens sammanträden hålls i Kommunhuset i Kungshamn. Kallelse med dagordning sänds ut
senast fem dagar innan sammanträdet.
Valnämndens beslut

Valnämnden fastställer sammanträdestiderna 2018.
Skickas till

Nämnder och styrelser
Revisionen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 7

Röstmottagningsställen 2018
Röstmottagningsställen är röstningslokaler för förtidsröstning och vallokaler för röstning på
valdagen.
Kommunens valnämnd ansvarar för all röstning inom kommunen. Kommunen ska se till de totala
möjligheterna för väljarna att rösta inom kommunen. Det ska finnas en vallokal i varje valdistrikt.
Det ska dessutom finnas röstningslokaler för förtidsröstning.
Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen den 9 september, d v s den 22 augusti 2018. Det
måste alltid i alla kommuner finnas minst en röstningslokal öppen varje dag som förtidsröstningen
kan ske. Lokalens placering och öppettider kan dock variera.
Från valet 2018 gäller dessutom att det i alla kommuner måste finnas minst en röstningslokal öppen
på valdagen den 9 september under samma tid som vallokalerna, dvs 08.00 -20.00.
Den nya bestämmelsen om att en röstningslokal för förtidsröstning ska hållas öppen på valdagen
under samma tid som vallokalerna kommer att påverka valnämndens kostnader för lokaler och
röstmottagare.
Beslutsunderlag

Valnämndens § 16/2017
Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2018-03-05
Valnämndens beslut

Valnämnden fastställer röstmottagningsställen 2018 enligt förteckning för registrering i
Valmyndighetens valdatasystem.
Bilaga
•

Förteckning över röstmottagningsställen 2018.

Skickas till

Valdistriktens ordförande

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 8

Öppethållande för förtidsröstning 2018
Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, dvs den 22 augusti 2018, för val till riksdag,
kommuner och landsting och pågår till och med valdagen. Kommunens valnämnd har ansvaret för
planering och genomförande av förtidsröstningen. Öppettiderna ska anpassas till när väljarna
förväntas rösta.
Förtidsröstningen har ökat alltmer under de senaste valen. Vid senaste valet var ca 90% av
förtidsrösterna sådana som stannar inom den egna kommunen. Under hela perioden med
förtidsröstning måste det i kommunen finnas minst en röstningslokal öppen varje dag. Antalet
röstande brukar öka under sista veckan före valdagen.
Kommunen beslutar om tider och platser för förtidsröstningen. Röstningslokaler 22 augusti - 8
september är Folkets Hus i Kungshamn, Folkets Hus i Hunnebostrand och Spruthuset på Smögen.
Följande öppettider föreslås:
Datum

Dag

Kungshamn
Folkets hus

Smögen
Spruthuset

Hunnebostrand
Folkets Hus

2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26

onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

15-18
15-18
15-18
10-13
10-13

15-18
15-18
15-18
10-13
10-13

15-18
15-18
15-18
10-13
10-13

2018-08-27
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-31
2018-09-01
2018-09-02

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

15-18
15-18
15-18
15-18
15-18
10-13
10-13

15-18
15-18
15-18
15-18
15-18
10-13
10-13

15-18
15-18
15-18
15-18
15-18
10-13
10-13

2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
2018-09-06
2018-09-07
2018-09-08

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
10-13

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
10-13

15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
10-13

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. VN § 8
Beslutsunderlag

Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2018-03-05
Valnämndens beslut

Valnämnden fastställer öppettider för förtidsröstning vid valet 2018.
Skickas till

Valdistriktens ordförande

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 9

Öppethållande för röstning på valdagen 2018
Kommunerna är indelade i valdistrikt. I Sotenäs kommun har någon ändring av valdistriktsindelningen inte gjorts inför valet 2018.
Varje valdistrikt ska ha en vallokal, där de väljare som hör till distriktet kan rösta söndagen den 9
september 2018. Där förvaras röstlängden på valdagen. Sedan röstningen avslutats på valkvällen,
räknar röstmottagarna i vallokalerna samtliga röster för valdistriktet.
Det ska dessutom finnas röstningslokaler för förtidsröstning även på valdagen. En nyhet vid valet
2018 är att det på valdagen måste finnas en röstningslokal öppen i kommunen under samma tid som
vallokalerna har öppet, d v s 08 - 20. Förtidsrösterna lämnas till vallokalen i respektive valdistrikt,
sedan röstningen avslutats på valdagen.
Vallokaler:
Kungshamn Södra
Kungshamn Norra
Askum-Tossene
Smögen
Hunnebostrand
Röstningslokaler:
Kungshamn Norra
Askum-Tossene

Folkets Hus i Kungshamn,
Idrottshallen i Kungshamn
Kommungården, Tossene
Smögens skola, Smögen
Folkets Hus i Hunnebostrand

kl. 08-20
kl. 08-20
kl. 08-20
kl. 08-20
kl. 08-20

Hoglins magasin, Hovenäset
Tumlaren, Väjern
Askums församlingshem
Biblioteket, Bohus-Malmön
Bovallstrands skola, Bovallstrand

kl. 09-12
kl. 08-20
kl. 09-12
kl. 09-12
kl. 09-12

Beslutsunderlag

Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2018-03-05
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar fastställa öppettider för röstning på valdagen 2018.
Skickas till

Valdistriktens ordförande

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 10

Röstning på Sotenäs kommuns äldreboenden
Valnämnden tog 2017-11-28 del av information om pågående arbete med att ta fram förslag för
röstningen vid allmänna valen 2018 på kommunens äldreboenden, den s k institutionsröstningen.
Röstmottagningsställen på äldreboenden är röstningslokaler för förtidsröstning och ska registreras
hos Valmyndigheten, även om de utgör s k röstnings-lokaler med begränsat tillträde.
Vid valet 2014 anordnades röstningen på samma dag en timme på varje äldreboende på torsdagen
innan valdagen. Vid utvärdering bedömde valdistriktsordförandena att tiden borde utökas något.
Svenska kyrkan firar gudstjänst på Kvarnbergets äldreboende på tisdagar kl. 15.00 och på
Hunnebohemmet på onsdagar kl. 15.30 varannan vecka, ojämna veckor. Röstningen i allmänna
valen bör inte sammanfalla med gudstjänsttiderna.
Röstningen föreslås vid valet 2018 hållas på olika dagar, en dag på Kvarnbergets äldreboende i
Kungshamn och en dag på Hunnebohemmet i Hunnebostrand.
Röstmottagare för röstningen på äldreboenden utses vid senare sammanträde, när valorganisationen
fastställs.
Beslutsunderlag

Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2018-03-05
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att anordna röstning vid allmänna valen 2018 onsdagen den 5 september
kl.11.00-15.00 på Kvarnbergets äldreboende i Kungshamn och torsdagen den 6 september kl.11.0015.00 på Hunnebohemmet, Hunnebostrand.
Skickas till

Avdelningschef äldreomsorgen
Ordföranden i Kungshamn Södra valdistrikt
Ordföranden i Hunnebostrands valdistrikt

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 11

Utläggning av valsedlar
Valnämnden ska besluta om hur valsedlarna ska placeras i vallokalen.
Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland alla valsedlar, både de valsedlar
som röstmottagarna är skyldiga att lägga ut, och de valsedlar som partierna kommer med.
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas. Alla valsedlar ska tillhandahållas på ett
likformigt sätt, på en och samma plats. Utgångspunkten ska vara att valsedelspresentationen
framstår som likformig för de röstande. Valmyndigheten föreslår att valsedlarna placeras i
bokstavsordning.
Vid valet 2014 till riksdag, kommun och landsting beslutade valnämnden att valsedlarna skulle
placeras i bokstavsordning för de partier som är anmälda och registrerade. Övriga partier placerades
i bokstavsordning vid sidan av de förstnämnda.
När partierna kommer med de valsedlar som de själva önskar få lägga ut, är det viktigt att
valnämnden har beslutat om hur dessa valsedlar ska behandlas av röstmottagarna.
Beslutsunderlag

Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2018-03-05
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att partierna ska lämna valsedlar till valdistrikten/lokalerna, där
röstmottagarna placerar ut valsedlarna.
Valsedlarna placeras i bokstavsordning för de partier som är anmälda och registrerade. Övriga
partier placeras i bokstavsordning vid sidan av de förstnämnda
Skickas till

Valdistriktens ordförande

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 12

Säkerhet vid valet 2018
Säkerhetssamordnare Mona Engelbrektsson informerar valnämnden om säkerhetsfrågor med
utgångspunkt från SÄPOs skrift Personlig säkerhet för den som är politiskt aktiv.
Kommunen ska genomföra en risk- och sårbarhetsanalys före valet och identifiera sårbarheter och
risker.
Det kan handla om bråk i röstning och vallokaler, väljare som tillgriper våld och sabotage samt
även om en lokal inte finns tillgänglig, vilken reservlokal det finns. Vidare om det skulle bli stora
personalavhopp t ex pg a sjukdom, behov av extra material mm.
Valnämnden bör också ta fram en handlingsplan om röstmottagare utsätts för hot och trakasserier.
Det är även viktigt att man anger hur säkerheten ska hanteras och av vem.
Valnämnden rådgör med kommunens säkerhetsansvarige om säkerheten kring valet och de lokaler
som ska användas. Det kan vara skäl att rutinmässigt informera polisen om adress och öppettider för
röstnings- och vallokalerna.
Riksdagen har beslutat att svenska myndigheter ska kunna identifiera och möta
påverkanskampanjer och neutralisera propagandakampanjer.
Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att erbjuda en halvdagsutbildning i ämnet säkerhet vid
valen senare under våren.
Beslutsunderlag

Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2018-03-05
Sotenäs kommun: Konkreta råd vid hot eller våld
Valnämndens beslut

Valnämnden tar del av informationen och återkommer till säkerhetsfrågorna med ett förslag till
riskanalys.

Justerares signatur:
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VN § 13

Länsstyrelsens informationsdagar
Länsstyrelsen i Västra Götaland höll 2018-01-31 en informationsträff i Göteborg för länets
kommuner. Åhörarkopior från dagen har tidigare översänts till kommunerna.
Vidare har Länsstyrelsen i efterhand besvarat en del frågor från deltagarna om bland annat
förtroendevalda i valarbetet, valnämndens deltagande i den s k onsdagsräkningen samt
öppethållande i röstningslokaler sju dagar i veckan under förtidsröstningstiden.
Länsstyrelsen har 2018-03-09 översänt en inbjudan till informationsdag i Göteborg inför valen
2018, antingen den 18 eller 19 april.
Dag för deltagande är fördelat per kommun av länsstyrelsen. Byte av dag är möjligt i mån av plats.
På grund av begränsat antal platser erbjuder länsstyrelsen 6 platser per kommun.
Valnämndens beslut

Valnämnden tar del av informationen och uppdrar åt valsamordnaren att anmäla deltagarna till
informationsdagarna enligt önskemål.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 14

Information om Valmyndighetens valdatasystem
Valsamordnaren informerar om Valmyndighetens valdatasystem och de olika slag av behörighet
som finns för handläggare, bl.a. för utskrift av dubblettröstkort. Valmaterial har beställts
2018-03-12.
Valmyndighetens valhandbok delas ut till valnämnden vid sammanträdet.
Valnämndens beslut

Valnämnden tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 15

Nyhetsbrev från Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:3 L, samt 2018:3 V har tidigare sänts ut till valnämnden.
Valnämndens beslut

Valnämnden tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 18(18)

Valnämnden

val - och röstningslokaler,
tjänstemannaorganisation, bemanning av
röstmottagare, utbildningstillfällen inför RKL
valet 2018 m.m. Beslut har tagits
avseende budget för 2018.

Ordförande: Helene Stranne

Verksamhetsbeskrivning
Valnämndens uppdrag är att vara lokal
valmyndighet i Sotenäs och ansvara för
genomförandet av val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, val till
Europaparlamentet samt nationella och lokala
folkomröstningar. Valnämndens arbete styrs främst
av vad som föreskrivs i vallagen.

Åren som kommer
2018 är valår för riksdag, kommun och
landsting (RKL). Vi har startat upp
valförberedelserna genom vår valsamordnare
Isolde Johansson som bland annat varit på
utbildning hos länsstyrelsen tillsammans med
ordförande.

Måluppfyllelse
Ej aktuellt

Ekonomisk analys
Drift
Belopp i tkr

2015

2016

2017

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

0
-86
-86

0
-15
-15

0
-37
37

Budgetanslag
Resultat

25
-61

26
11

26
-11

Valnämnden visar för 2017 ett mindre underskott på -11
tkr. Orsaken är något högre kostnader för
sammanträdesarvoden.
Investering

Ej aktuellt

Uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete
Ej aktuellt
Ohälsa
Medarbetare
Arbetsmiljö
Jämställdhet

Verksamheten under året som
gått
Valnämnden startade upp sitt arbete under
början av 2017 med att ordförande och vice
ordförande träffade valdistrikts ordförandena
för att diskutera erfarenheter från förra valet.
Nämnden har under året haft 2
sammanträden där information lämnats om

Vi räknar med att ha i stort sett samma lokaler
och organisation, men med en viss förnyelse
och förstärkning på personalsidan.
Prognos för 2018 beräknas bli bättre än
budget då EU parlamentsvalet inte kommer
förrän 2019.
2019 är valår för EU parlamentet.
Övriga nyckeltal
Valnämnden har under året haft 2
protokollförda möten.

Röstmottagningsställen 2018

Valdistrikt

Röstningslokaler för förtidsröstning 22 augusti 8 september
Folkets Hus i Hunnebostrand, lokal Smedjan
Folkets Hus i Kungshamn, lokal Tången
Spruthuset, Smögen
Vallokaler 9 september

Kungshamn Södra
Kungshamn Norra
Askum-Tossene
Smögen
Hunnebostrand

Folkets Hus i Kungshamn, Gravarne-salen
Idrottshallen i Kungshamn, C-hallen
Kommungården, Tossene
Smögens skola
Folkets hus i Hunnebostrand, Granitsalen
Röstningslokaler för förtidsröstning på valdagen
9 september

Kungshamn Norra
Kungshamn Norra
Askum-Tossene
Askum-Tossene
Askum-Tossene

Hoglins Magasin, Hovenäset
Tumlaren, Väjern
Bovallstrands skola, Matsalen
Askums församlingshem
Biblioteket, Bohus Malmön
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