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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, måndagen den 14 oktober 2019 kl 10:00  
 

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

Kent Östergren (S), Vice ordförande  
Vivianne Gustafsson (S) 

Närvarande 
ersättare 

 
Eva Gustavsson (S) 
Stephan Karlsson (S) 

 
 

Övriga deltagare 
 
 

 
 

Justerare Kent Östergren 

Justering Protokollet justeras omedelbart.  

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Helene Stranne   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Valnämnden protokoll 2019-10-14 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-10-14 – 2019-11-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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VN § 39 Dnr 66567  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Valnämnder fastställer dagordningen.  
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VN § 40 Dnr 2019/000545 

Bokslut Valnämnden 2019 

Sammanfattning 

Valnämndens resultat efter åtta månader visar på ett underskott om -56 tkr. Detta är också 
prognosen på helår. Underskottet beror framförallt på högre arvodeskostnader än budgeterat. En 
översyn av detta kommer att göras inför kommande val.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande delårsbokslut jan-aug 2019 Valnämnden - Ekonomichef  
Delårsbokslut jan-aug 2019 Valnämnden 

Yrkande 

Helene Stranne (M) yrkar att Valnämnden godkänner den muntliga månadsredovisningen per 30 
september 2019 samt att helårsprognosen hamnar på - 61 000 kr.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Helene Strannes (M) förslag och finner att Valnämnden antar 
detta.  

Valnämndens förslag 

Valnämnden godkänner delårsbokslut januari - augusti 2019 samt den muntliga månadsredovisning 
per 30 september 2019 och att helårsprognosen hamnar på - 61 000 kr.  

 
Skickas till 

Ekonomichefen 
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VN § 41 Dnr 2019/001150  

Valnämndens delegation - Godkännande av nämndens bokslut och 
delårsbokslut 

Sammanfattning 

Nämnderna har att godkänna bokslut samt delårsbokslut enligt de ekonomiska styrprinciperna som 
antagits av Kommunfullmäktige 2018-12-13 §204. Valnämnden sammanträder normalt endast i 
anslutning till att ett allmänt val ska genomföras, vilket normalt sker vart fjärde år. Utöver detta 
behöver Valnämnden, i och med de antagna ekonomiska styrprinciperna, även kalla till 
sammanträde endast för att godkänna delårsbokslut och bokslut varje år. För att effektivisera och 
förenkla processen kring delårsbokslut och bokslut för Valnämnden har ett förslag lagts fram som 
gör gällande att Valnämnden delegerar detta godkännande av delårsbokslut och bokslut till 
Valnämndens ordförande och vice ordförande i förening. Godkänt delårsbokslut och bokslut sänds 
sedan till Valnämndens ledamöter endast för kännedom.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Valnämndens delegation - Valsamordnare  

Yrkande 

Helene Stranne (M) yrkar på att Valnämnden beslutar att även delegera budgetbeslut till 
Valnämndens ordförande och vice ordförande i förening och att delegering ska gälla fram till 
Valnämndens nästkommande sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Helene Strannes (M) förslag och finner att Valnämnden antar 
detta.  

Valnämndens förslag 

Valnämnden beslutar att delegera godkännande av nämndens egna delårsbokslut, bokslut samt 
budgetbeslut till Valnämndens ordförande och vice ordförande i förening fram till nästkommande 
sammanträde.  

 
Skickas till 

Ekonomichefen 
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VN § 42 Dnr 77351  

Information 

Sammanfattning 

 Muntlig genomgång av nyhetsbrev från Valmyndigheten.     

Valnämndens förslag 

Valnämnden tar del av informationen.  
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