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Plats och tid

Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, fredagen den 8 mars 2019 kl 09:00

Beslutande

Helene Stranne (M), Ordförande
Kerstin Johansson (C)
Håkan Hanson (L)

Närvarande
ersättare

Stephan Karlsson (S)
Eva Gustavsson (S)

Övriga deltagare

Ulrica Constin, nämndsekreterare och
valsamordnare

Justerare

Vivianne Gustafsson

Justering

Protokollet justeras 2019-03-11 kl. 14:00 på kommunhusets kansli.

Sekreterare

Ulrica Constin
Ordförande

Helene Stranne
Justerare

Vivianne Gustafsson
Anslagsbevis

Valnämnden protokoll 2019-03-08 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-03-11 – 2019-04-02.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ulrica Constin

Kenth Östergren (S), Vice ordförande
Vivianne Gustafsson (S)
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Justerares signatur:
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VN § 11

Godkännande av dagordning
Valnämndens beslut

Valnämnden fastställer dagordningen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 12

Dnr 2019/000276

Valnämndens ordningsregler partipolitisk propaganda
Sammanfattning

Enligt vallagen får det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte förekomma
propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val (vallagen 8 kap. 3
§). I samma kapitel, 4 §, framgår det att röstmottagarna ansvarar för ordningen på
röstmottagningsstället och att den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig
efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstningen ska kunna genomföras.
Valsamordnaren har fått i uppdrag att ta fram ordningsregler för partipolitisk propaganda i Sotenäs
kommun.
Beskrivning av ärendet

Det är viktigt att varje röstmottagare i Sotenäs kommun följer de lagar, förordningar och lokala
instruktioner som finns. I arbetet med att förtydliga och ge så bra stöd från Valnämnden till
röstmottagarna som möjligt har nu tydliga ordningsregler för politisk proganda i samband med val
tagits fram. Den ska även ge de politiska partierna tydliga riktlinjer för hur deras propagerande får
gå till i anslutning till röstmottagningsställen och vallokaler.
Ordningsreglerna kommer att vara en del av Valnämndens lokala instruktioner och ska säkerställa
att alla röstmottagare samt företrädare för de politiska partierna arbetar och uppträder likvärdigt
oavsett röstmottagningsställe eller vallokal.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Ordningsregler partipolitisk propaganda 2019-02-25
Förslag Ordningsregler partipolitisk propaganda
Valnämndens beslut

Valnämnden antar Ordningsregler för partipolitisk propaganda och beslutar att dessa ska vara en del
i Valnämndens lokala instruktioner.
Skickas till

Gruppledare partier representerade i Sotenäs Kommunfullmäktige 2019
Valdistriktens ordförande och vice ordförande
Valkansliet

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 13

Dnr 2019/000275

Valnämndens lokala instruktioner
Sammanfattning

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för
genomförandet av röstning inom kommunen. Valmyndigheten tillhandahåller en handledning med
instruktioner avseende genomförande av val till varje kommun. Utöver denna handledning behöver
varje kommun ta fram vissa lokala instruktioner som gäller valarbetet. Inför EP-valet 2019 har
valsamordnaren fått i uppdrag att sammanställa och strukturera Sotenäs kommuns valnämnds lokala
instruktioner.
Beskrivning av ärendet

Denna riktlinje är ett komplement till de handböcker och handledningar som valmyndigheten tagit
fram och reglerar i huvudsak de lokala avvägningar som valnämnden gjort gällande arrangerandet
av val i Sotenäs kommun.
Den lokala instruktionen ska fungera som ett stöd för de röstmottagare som arbetar i vallokal under
valdagen, samt valkansliets personal.
Lagstiftning och instruktioner från valmyndigheten gäller alltid före bestämmelserna i denna
riktlinje i det fall det skulle uppstå en avvikelse.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Valnämndens lokala instruktioner 2019-02-25
Förslag Valnämndens lokala instruktioner 2019-03.
Valnämndens beslut

Valnämnden antar Valnämnden i Sotenäs kommuns lokala instruktioner daterad 2019-03.
Skickas till

Valdistriktens ordförande och vice ordförande
Valkansliet

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 14

Dnr 2019/000282

Öppettider röstnings- och vallokaler - EP-val 2019
Sammanfattning

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, för val till Europaparlamentet 2019, och pågår till
och med valdagen. Det innebär att förtidsröstningen startar den 8 maj 2019 och det är kommunens
Valnämnd som har ansvaret för planering och genomförande av förtidsröstningen samt röstning på
valdagen den 26 maj. Öppettiderna ska anpassas till när väljarna förväntas rösta.
Beskrivning av ärendet

Förtidsröstningen har ökat alltmer under de senaste valen. Vid valet 2014 var cirka 90% av
förtidsrösterna sådana som stannar inom den egna kommunen, från valet 2018 finns ännu ingen
sådan statistik. Dock ligger valdeltagandet till EP-val historiskt på runt 40% av alla röstberättigade.
I Sotenäs kommun var 7 533 personer röstberättigade till riksdagsvalet 2018.
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.
Valnämnden beslutade 2019-01-23 §5 om vilka röstnings- samt vallokaler som kommunen ska ha
till EP-valet 2019. Utöver dessa lokaler finns det ambulerande röstmottagare att tillgå under hela
förtidsröstningen samt under valdagen.
Öppettider för dessa lokaler föreslås vara följande:
VALLOKALER - Valdagen 26 maj

2019-05-26 Söndag

Idrottshallen
Kungshamn
08:00 - 21:00

Folkets Hus
Kungshamn
08:00 - 21:00

Tossene
Bygdegård
08:00 - 21:00

Smögens
Skola
08:00 - 21:00

Folkets Hus Hav &
Land Hunnebostrand
08:00 - 21:00

RÖSTNINGSLOKALER - Valdagen 26 maj

2019-05-26 Söndag

Bovallstrands
skola
09:00 - 12:00

Församlingshem
Askum
09:00 - 12:00

Biblioteket
Bohus Malmön
09:00 - 12:00

Justerares signatur:

Tumlaren
08:00 - 21:00

Rätt utdraget intygar:
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Forts. VN § 14

RÖSTNINGSLOKALER - 8 - 25 maj

2019-05-08
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-17
2019-05-18
2019-05-19
2019-05-20
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-25

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

Folkets Hus
Kungshamn
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
10:00 - 13:00
10:00 - 13:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
10:00 - 13:00
10:00 - 13:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
10:00 - 13:00

Folkets Hus
Hav & Land
Hunnebostrand
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
10:00 - 13:00
10:00 - 13:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
10:00 - 13:00

Spruthuset
Smögen
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
10:00 - 13:00
10:00 - 13:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
10:00 - 13:00

Konsekvensbeskrivning

Kommunen erbjuder flera röstningslokaler och som geografiskt mycket väl täcker kommunens yta,
vilket tillgängliggör en mycket god möjlighet för väljarna att rösta under perioden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Öppettider EP-val 2019 2019-02-27
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar fastställa ovan öppettider för röstnings- och vallokaler till EP-valet 2019.
Skickas till

Valdistriktens ordförande och vice ordförande
Valkansliet

Justerares signatur:
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VN § 15

Dnr 2019/000283

Röstningslokal och dess öppettider - Falun omval Kommunfullmäktige
2019
Sammanfattning

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till Kommunfullmäktige i Falun.
Enligt vallagen ska valdagen vara inom tre månader efter beslutet om omval. Valmyndigheten har
samrått med länsstyrelsen och den 7 april 2019 ska vara valdag för omval i Falun.
Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är
obligatoriskt, enligt 4 kap 23§ Vallagen. Vid ett omval är perioden för förtidsröstning
förkortad till tio dagar före valdagen och det ska i varje kommun finnas minst en lokal för
förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Exakta dagar och öppettider är
därmed upp till varje kommun att bestämma utifrån väljarnas hänsyn.
Beskrivning av ärendet

Perioden för förtidsröstning vid ett omval är förkortad till tio dagar och börjar därför den 28 mars
2019 till omvalet för Falun.
Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet för
förtidsröstning på själva valdagen och allra helst att öppettiderna sätts så att inlämning av rösterna
kan göras till PostNord senast på fredagen den 5 april 2019. Detta för att underlätta transporter av
eventuella röster som ska till Falun.
Om det kan förväntas att få röstberättigade för valet till kommunfullmäktige i Falun befinner sig i
Sotenäs kommun kan enstaka dagar vara tillräckligt men Valmyndigheten uppger att det är bra att
välja tider som är förenliga med när de flesta människor jobbar.
De nya kraven på avskärmningar av platsen för valsedlar och de nya reglerna för personröstning
inte kommer att gälla vid omvalet.
Förslaget för Sotenäs kommuns lokal för förtidsröstning för omval till Falun kommunfullmäktige
samt dess öppettider är följande:
2019-03-29
2019-04-03
2019-04-04

Fredag
Onsdag
Torsdag

Kommunhuset Kungshamn
09:00 – 11:00
13:00 – 15:00
09:00 – 11:00

Konsekvensbeskrivning

Det förväntas att ytterst få personer kommer att rösta i Sotenäs kommun till Kommunfullmäktige i
Falun under den här perioden. Valet att ha kommunhuset i Kungshamn som röstningslokal ses som
fördelaktigt eftersom det är en centralt belägen plats i kommunens huvudort som är lätt att hitta till
för besökande. Bemanning av röstmottagare kan ske internt av valkansliets personal under dess
ordinarie arbetstid.

Justerares signatur:
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Forts. VN § 15
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande röstningslokal samt öppettider omval Falun kommunfullmäktige 2019-02-27
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att till förtidsröstningen för omvalet till Falun Kommunfullmäktige 2019 ha
kommunhuset i Kungshamn som röstningslokal och att denna ska ha öppet fredagen 29 mars kl.
09:00 – 11:00, onsdagen 3 april kl. 13:00 – 15:00 och torsdagen 4 april kl. 09:00 – 11:00.
Skickas till

Servicecenter Kommunhuset
Valkansliet

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 16

Dnr 2019/000284

Delegation att utse röstmottagare 2019
Sammanfattning

Valnämnden beslutar om förordnande av röstmottagare i varje kommun. Förslag till
röstmottagningsorganisation utarbetas i samråd med valsamordnare och valdistriktens ordförande.
Röstmottagningsorganisationen kan komma att behöva utökas snabbt under pågående
förtidsröstning 8-26 maj 2019 och delegation att förordna röstmottagare behövs därför. Detta för att
tid inte finns att sammankalla till sammanträde i Valnämnden och där förordnande till röstmottagare
vanligen beslutas.
Beskrivning av ärendet

I varje röstningslokal för förtidsröstning ska finnas så många röstmottagare som behövs för att
röstmottagningen ska kunna genomföras, dock måste det alltid finnas två röstmottagare närvarande
i röstningslokalen.
Det ska finns minst fyra röstmottagare för varje valdistrikt, varav en ordförande och en vice
ordförande. Minst tre röstmottagare måste vara närvarande samtidigt i vallokalen vid
röstmottagningen och en av dessa ska vara ordföranden eller vice ordföranden.
Kommunen ska även tillhandahålla ambulerande röstmottagare under hela förtidsröstningen.
Röstmottagningsorganisationen kan komma att behöva utökas snabbt under pågående
förtidsröstningsperioden eftersom det är svårt att förutsäga antalet förtidsröstande väljare. Därför
behövs delegation att förordna röstmottagare för att tid inte kommer att finns för att sammankalla
till sammanträde i Valnämnden och förordna nya röstmottagare.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande delegation att utse röstmottagare 2019-02-27
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att ordföranden, vice ordföranden och valsamordnaren, två i förening, får utse
röstmottagare på delegation och att delegationsbeslut ska redovisas till Valnämnden vid
nästkommande sammanträde.
Skickas till

Valkansliet

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 17

Dnr 2019/000194

Förordnande fullmakt för kvittering av mottagning av röster till
Valnämnden från PostNord - 2019
Sammanfattning

Till EP-valet 2019 samt Falun kommuns omval till Kommunfullmäktige 2019 kommer PostNord att
leverera och hämta förtidsröster till Sotenäs kommun samt leverera röstlängder. De ordinarie
behörighetshandlingar som kommunen har för att kvittera försändelser gäller inte för värde
innehållande röster varför särskild fullmakt måste tecknas.
Sotenäs kommuns Valnämnd ska skicka in en fullmakt som ger ombuden rätt att kvittera
försändelser till och från PostNord. Det är Valnämnden som beslutar om dessa ombud.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande fullmakt kvittering av mottagning PostNord 2019-02-27
Valnämndens beslut

Valnämnden utser följande personer som ombud för kvittering av försändelser till Valnämnden
under 2019;
Ulrica Constin
Ylva Front
Anna-Lena Höglund
Jill Lindahl
Helene Stranne
Birgitta Henriksson
Kent Östergren
Siv Bennis
Lena Wilhelmsson

Skickas till

De valda för kännedom
PostNord

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 18

Dnr 2019/000288

Förordnande av ambulerande röstmottagare EP-val 2019
Sammanfattning

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett
röstmottagningsställe får, om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade
röstmottagare, ambulerande röstmottagare.
Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare och bestämmer själv ambitionsnivån,
såsom vilka tider som de ska vara tillgängliga.
Beskrivning av ärendet

Ambulerande röstmottagare har samma status som övriga röstmottagare, vilket innebär att
skyldigheten för Valnämnden att utbilda och förordna även gäller för dessa.
Valmyndigheten rekommenderar att ambulerande röstmottagare kopplas till och utgör en del av
verksamheten i en röstningslokal, dvs ambulerande röstmottagare redovisas inte som ett eget
röstningsställe.
Sotenäs kommun hade under valet 2018 två ambulerande röstmottagare, som arbetade tillsammans
vilket krävs enligt reglerna. Inför EP-valet 2019 har Valnämnden beslutat att inte arrangera
förtidsröstning på äldreboende, så kallad institutionsröstning, och istället utöka ambulerande
röstmottagning. Det innebär att till EP-valet 2019 behöver minst fyra personer, två par, förordnas
som ambulerande röstmottagare för att täcka upp det ökade behovet som indragning av
institutionsröstningen innebär.
De ambulerande röstmottagarna ska under förtidsröstningen ha med sig ett protokollsutdrag eller
annan handling som visar att de förordnats.
Konsekvensbeskrivning

Förslaget lever upp till de regler som finns i Vallagen samt det förväntade behovet av ambulerande
röstmottagning som finns.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ambulerande röstmottagare EP-val 2019 2019-02-27
Ambulerande röstmottagare EP-val 2019
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar
- att förordna ambulerande röstmottagare enligt bilaga ”Ambulerande röstmottagare EP-val
2019” daterad 2019-03-08.
- att de ambulerande röstmottagarna ska utgöra en del av verksamheten i röstningslokal
Kungshamn Södra under perioden 8-25 maj och Kungshamn Norra på valdagen 26 maj.
Skickas till

De förordnade
Valkansliet
Berörda valdistrikts ordförande och vice ordförande
Justerares signatur:
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VN § 19

Dnr 2019/000286

Förordnande av röstmottagare till Faluns omval 2019
Sammanfattning

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till Kommunfullmäktige i Falun
vilket medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är
obligatoriskt, enligt 4 kap 23§ Vallagen. Perioden för förtidsröstning är förkortad till tio dagar före
valdagen och det ska i varje kommun finnas minst en lokal för förtidsröstning.
Beskrivning av ärendet

I varje röstningslokal för förtidsröstning ska finnas så många röstmottagare som behövs för att
röstmottagningen ska kunna genomföras. Det måste dock alltid finas två röstmottagare närvarande i
röstningslokalen.
Vem som helst kan arbeta som röstmottagare men personen bör dock vara över 18 år. Det ska alltid
ske en individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet och det väsentliga är att
röstmottagarna agerar så att väljarnas förtroende för valförfarandet upprätthålls.
Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas som röstmottagare. Det
innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla röstmottagare.
Vid omvalet till Falun kommer Sotenäs kommun att ha förtidsröstning i kommunhuset under tre
tillfällen under dessa tio dagar. Detta innebär att utsedd personal på valkansliet ska ta hand om den
förtidsröstning som ska göras och dessa behöver därför förordnas som röstmottagare för omvalet till
Falun. Utbildning för dessa kommer att ske internt i god tid innan förtidsröstningen startas.
Konsekvensbeskrivning

Öppettider för förtidsröstningen för omvalet till Falun är föreslagen att hållas under 2-timmars pass
vid tre tillfällen på kommunhuset Kungshamn. Det förväntas komma ytterst få väljare till
förtidsröstningen i Sotenäs kommun. Den lokal i kommunhuset som kommer att användas kommer
att hållas låst och endast låsas upp av röstmottagarna vid det tillfälle en väljare kommer för att rösta.
Det innebär att röstmottagarna under öppettiderna kan utföra sitt vanliga arbete. Röstmottagarna är
tillfrågade och har bekräftat att de ställer upp som röstmottagare vid förtidsröstningen till omvalet i
Falun.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Röstmottagare omval Falun kommunfullmäktige 2019-02-27
Röstmottagare Falun omval 2019
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare till förtidsröstningen till Faluns omval 2019 enligt
bilaga ”Röstmottagare Falun omval 2019” daterad 2019-02-27 och att utbildning för dessa sker
internt.
Skickas till

De förordnade
Valkansliet
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 20

Dnr 2019/000285

Förordnande av röstmottagare EP-val 2019
Sammanfattning

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.
Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för
genomförandet av röstning inom kommunen. Valmyndigheten tillhandahåller en handledning med
instruktioner avseende genomförande av val till varje kommun. En del i den här instruktionen
beskriver reglerna som omfattar röstmottagarna. Det är valnämnden som ska utfärda förordnanden
till röstmottagarna och se till att de har den kunskap som krävs för uppdraget.
Beskrivning av ärendet

I varje röstningslokal för förtidsröstning ska finnas så många röstmottagare som behövs för att
röstmottagningen ska kunna genomföras. Det måste dock alltid finas två röstmottagare närvarande i
röstningslokalen.
I varje vallokal ska det finnas minst fyra röstmottagare för röstning på valdagen. Minst tre
röstmottagare måste vara närvarande samtidigt i vallokalen vid röstmottagningen och en av dessa
ska vara ordföranden eller vice ordföranden.
Enligt vallagen ska endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget förordnas som
röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla röstmottagare. Därför
villkoras detta förordnande med att det endast är giltigt om röstmottagaren har medverkat på den
obligatoriska utbildningen som Valnämnden kommer att arrangera vid två tillfällen i april 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande förordnande röstmottagare EP-val 2019 2019-02-28
Röstmottagare EP-val 2019
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar
- att förordna röstmottagare till förtidsröstningen till EP-val 2019 enligt bilaga förteckning
"Röstmottagare EP-val 2019” daterad 2019-03-08, under förutsättning att röstmottagaren har
genomgått utbildning arrangerad av Valnämnden 2019.
- att förtidsröstningen i Kungshamns Folkets Hus ska bemannas av valdistrikt Kungshamn Södra.
- att Valnämndens kontaktpersoner för respektive valdistrikt är enligt bilaga förteckning
”Röstmottagare EP-Val 2019” daterad 2019-03-08.
Skickas till

De förordnade
Valkansliet
Valdistriktens ordförande och vice ordförande

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 21

Dnr 2019/000300

Utbildningsdagar röstmottagare EP-valet 2019
Sammanfattning

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.
Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för
genomförandet av röstning inom kommunen. Valmyndigheten tillhandahåller en handledning med
instruktioner avseende genomförande av val till varje kommun. En del i den här instruktionen
beskriver reglerna som omfattar röstmottagarna. Valnämnden ska bland annat se till att varje
röstmottagare har den kunskap som krävs för uppdraget. Eftersom det har gått en tid mellan valen
och särskilt som vissa rutiner och regler skiljer sig mellan ett Europaparlamentsval och ett val till
Riksdag, kommun och landsting, ska kommunen ordna ett nytt utbildningstillfälle för samtliga
röstmottagare.
Beskrivning av ärendet

Enligt vallagen ska endast den som fått en utbildning som krävs för uppdraget förordnas som
röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla röstmottagare. Därför
villkoras förordnandet till röstmottagare med att det endast är giltigt om röstmottagaren har
medverkat på den obligatoriska utbildningen som Valnämnden arrangerar.
Vid utbildningen kommer bland annat den webbutbildningsfilm som Valmyndigheten skapat att
visas, den lokala instruktionen gås igenom samt vissa praktiska övningar att genomföras.
Den handledning som Valmyndigheten tillhandahåller för röstmottagare kommer att distribueras till
samtliga röstmottagare. Röstmottagarna ska läsa handledningen eftersom den innehåller mer
information om röstmottagning än vad som är möjligt
att visa i den interaktiva webbutbildningen för röstmottagare.
Röstmottagarna måste medverka vid ett av två utbildningstillfällen som Valnämnden arrangerar.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Utbildningsdagar röstmottagare 2019 2019-02-28
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar
- att fastställa följande datum och tid för obligatorisk utbildning av röstmottagare till EP-valet
2019:
Klockan 18:00 måndagen 8 april och tisdagen 9 april 2019.
- att varje röstmottagare måste medverka på ett av dessa utbildningstillfällen.
- att valnämndens ledamöter och ersättare ska deltaga vid ett av dessa utbildningstillfällen.
Skickas till

Valkansliet
Valdistriktens ordförande och vice ordförande

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 22

Dnr 2019/000301

Säkerhet vid EP-valet 2019
Sammanfattning

Valnämnden tog 2018-03-13 del av information om säkerhetsfrågorna i kommunen och beslutade
att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera sårbarhet och risker speciellt för det
allmänna valet 2018. Inför valet 2019 bör en ny risk- och sårbarhetsanalys göras.
Beskrivning av ärendet

Valnämndens ordförande och valsamordnare träffade under maj 2018 kommunens
säkerhetssamordnare och kommunpolis för en första genomgång av de olika momenten i
valprocessen. Kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för rådgivning och stöd till utsatta och för
att ta emot, dokumentera och administrera incidentrapporter.
Säkerhetssamordnaren och valsamordnaren deltog 2018-06-05 i en informationsträff med
Länsstyrelsen, MSB, Polisen och kommunerna i Västra Götaland om risker kring de allmänna valen
2018.
Säkerhetssamordnaren tog därefter fram en risk- och sårbarhetsanalys, som behandlar de processer
kring valet, som pågår i Sotenäs kommun. Vid Valnämndens sammanträde 2018-08-14 (§42) antogs
”Risk- och sårbarhetsanalys inför valet 2018” samt ”Handlingsplan valet 2018”.
Inför EP-valet 2019 bedöms inte riskerna ha förändrats sedan 2018 års val men analys och
handlingsplan uppdateras för att innehålla korrekt beskrivning av de olika allmänna
beskrivningarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Säkerhet EP-val 2019 2019-02-28
Risk- och sårbarhetsanalys Sotenäs kommun EP-val 2019
Handlingsplan EP-val 2019 Sotenäs kommun
Valnämndens beslut

Valnämnden antar ”Risk- och sårbarhetsanalys EP-val 2019” samt ”Handlingsplan EP-val 2019”
daterade 2019-03-01.
Skickas till

Valkansliet
Valdistriktens ordförande och vice ordförande
Säkerhetsamordnaren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 23

Information inför EP-val 2019
Sammanfattning

Information gavs kring:
A) Valsedelsställ & avskärmningar
B) Hemsidan
C) Annonsering
D) Möte valdistrikts ordförande och vice ordförande
E) Inrapportering till valdatabasen.
Valnämndens beslut

Valnämnden tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 24

Rapport nyhetsbrev Valmyndigheten
Sammanfattning

Ordföranden lyfter viktigaste punkterna från Valmyndighetens nyhetsbrev nummer 3, 4, 5 och 6..
Valnämndens beslut

Valnämnden tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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