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Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 14 augusti 2018 kl. 10.00-12.15 

 

  

Beslutande  

 

Närvarande 
ersättare  

 

Helene Stranne (M) ordförande 

Kerstin Johansson (C), §§ 40 - 48 

Kristina Bock Grahl (C)  

 

Christina Höij (M), §§ 40 - 48   

Lill Grimani (KD) 

 

 

 

Kent Östergren (S) 

Vivi-Ann Gustafsson (S) 

 

 

Eva Gustavsson (S) 

Lars-Erik Knutsson (S) 

 

 

Övriga deltagare Isolde Johansson, sekreterare 

Ulrica Constin, nämndsekreterare 

 

 

 

 

Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare, 

§ 42 

Jenny Borg, kommunikatör, § 43 

 

Justerare Kent Östergren (S) 

 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 17 augusti 2018 kl. 13.30. 

Sekreterare    

 Isolde Johansson   

Ordförande    

 Helene Stranne   

Justerare    

 Kent Östergren 

 

  

 

Anslagsbevis 

Valnämndens protokoll 2018-08-14 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2018-08-20 – 2018-09-11.  

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Siv Bennis  
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VN § 40   

Godkännande av dagordning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen. 

 

 

_________ 
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VN § 41   

Ny ersättare i valnämnden 

Kommunfullmäktige har 2018-06-14, § 83, valt Lill Grimani (KD) till ny ersättare i valnämnden  

t o m 2018 efter Ola Strand (KD), som avsagt sig uppdraget. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antecknar informationen till protokollet och hälsar Lill Grimani välkommen till det 

pågående arbetet med förberedelser inför allmänna valen 2018. 

 

 

___________ 
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VN § 42  Dnr KA 2018/290  

Säkerhet vid valet 2018 

Kommunstyrelsen har 2018-05-30 beslutat att anta Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och 

våld mot förtroendevalda. Risk- och sårbarhetsanalyser ska kontinuerligt uppdateras för varje 

verksamhet av respektive nämnd och för kommunen i sin helhet av kommunstyrelsen.  

 

En Risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram inför valet 2018 och behandlar de processer kring 

valet, som pågår i Sotenäs kommun. Handlingsplan valet 2018 beskriver åtgärder vid akuta och ej 

akut hot. I första hand ska instruktionerna i Valmyndighetens handledningar för röstmottagning 

följas vid avbrott i röstmottagning. 

 

Säkerhetssamordnare Mona Engelbrektsson går igenom förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys 

inför valet 2018 samt förslaget till Handlingsplan valet 2018. Genomgången följs av frågor och 

diskussion i valnämnden.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens § 31 2018 

Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys inför valet 2018 

Förslag till Handlingsplan valet 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämndens beslutar att anta Risk- och sårbarhetsanalys inför valet 2018 med tillägget i Risk 9 att 

det ska vara två personer i bilen.  

 

Valnämnden beslutar att anta Handlingsplan valet 2018. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Valdistriktens ordförande och vice ordförande 

 

 

_______ 
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VN § 43  Dnr KA 2018/  

Information på www.sotenas.se, annonsering och mediabevakning  

Kommunikatör Jenny Borg informerar om att en annons med texten Dags att rösta i Sotenäs 

kommun kommer att publiceras i Havsbandet vecka 33 och 34. Annonsen innehåller uppgifter om 

tid och plats för förtidsröstning, röstning på valdagen, röstning på kommunens äldreboenden, 

röstning med bud samt ambulerande röstmottagare. Samma information finns som en affisch, som 

ska sättas upp inom kommunens verksamheter. 

 

Information om allmänna valen 2018 har lagts ut på Sotenäs kommuns hemsida www.sotenas.se 

men kommer att kompletteras. 

 

Jenny Borg går igenom Sotenäs kommuns informations- och kommunikationspolicy och informerar 

om mediabevakning, Sotenäs kommuns konto på Facebook och vikten av att korrekt information 

snabbt lämnas ut. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens § 37/2018 

Valnämndens beslut 

Valnämndens antecknar informationen till protokollet.  

 

Valnämnden beslutar att i annonsen i Havsbandet vecka 34 göra följande tillägg: Tossene 

bygdegård (Kommungården). 

 

 

 

_________ 

 

 

  

 

 

 

http://www.sotenas.se/
http://www.sotenas.se/
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VN § 44  Dnr KA 2018/ 

Delårsbokslut jan-juni 2018 för Valnämnden 

Valnämndens resultat efter 6 månader visar på ett överskott om 265 tkr. Nämnden har erhållit 

bidrag tillsammans med låga kostnader under första delen av året. Prognosen för helår beräknas till 

ett överskott om +160 tkr, vilket bland annat beror på något högre intäkter än budgeterat.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 

Delårsbokslut 

 

Valnämndens beslut  

Valnämnden godkänner redovisningen.  

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  

Kommunchefen 

Ekonomiavdelningen  

 

 

________ 
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VN § 45  Dnr KA 2018/373   

Förordnande av röstmottagare 

Valnämnden beslutade 2018-04-20 att fastställa organisationen för röstmottagarna i kommunens 

fem valdistrikt vid valet 2018. Valnämnden förordnade 2018-06-15 kompletterande röstmottagare. 

Sedan återbud lämnats under augusti behövs organisationen kompletteras med ytterligare tre 

röstmottagare. 

 

I varje röstningslokal för förtidsröstning ska finnas så många röstmottagare som behövs för att 

röstmottagningen ska kunna genomföras. Det måste dock alltid finnas två röstmottagare närvarande 

i röstningslokalen. Om det inte finns fler än två röstmottagare ska det finnas röstmottagare som kan 

byta av t ex vid lunchraster.   

 

Det ska finnas minst fyra röstmottagare i varje vallokal för röstning på valdagen, 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. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens § 32/2018 

Förteckning över nya röstmottagare 2018-08-14. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utse kompletterande röstmottagare för valet 2018 enligt förteckning. 

Röstmottagare ska ha genomgått obligatorisk utbildning. Lägsta acceptabla utbildning ska vara att 

röstmottagaren genomgått den webbutbildning inklusive kunskapstest som finns på www.val.se 

 

 

Skickas till 

Valkansliet 

Valdistrikten 

 

 

_______ 

 

 

 

http://www.val.se/
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VN § 46  Dnr KA 2018/583   

Valnämndens lokala instruktioner 

I Valmyndighetens handbok Kommunens uppgifter vid valen 2018 i kapitel 6 - 7 finns anvisningar 

om hur förtidsröstning och röstning på valdagen ska anordnas och avrapporteras. Valmyndigheten 

har givit ut handledningar om förtidsröstning och röstning i vallokal. 

 

Valnämnden kan utöver dessa anvisningar anta lokala instruktioner om röstningen. Ett förslag till 

lokala instruktioner har utarbetats. 

Beslutsunderlag 

Förslag till lokala instruktioner 2018-08-10 

Valsamordnarens tjänsteutlåtande 2018-08-13 

Valnämndens beslut  

Valnämnden godkänner förslaget till lokala instruktioner med tillägget under Praktiska regler 

 

att kommunen använder blyerts vid anteckningar på valkuvert och bläck på resultatbilagan  

 

att röstmottagarna handskas försiktigt med röstlängderna så att de lätt kan skannas  

 

att det måste vara samma personer som har undertecknat omslagen som de som kommer med 

valkassarna till valnämnden på valkvällen. 

 

Skickas till 

Valkansliet 

Valdistrikten 

 

__________ 
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VN § 47  Dnr KA 2018/284   

Valnämndens bemanning under valet 

Valnämnden har tidigare beslutat om nämndens sammanträdesplan. Valmyndighetens manualer 

Kommunens mottagning på valnatten och Valnämndens preliminära rösträkning ligger till grund för 

valnämndens planering den 9 – 13 september 2018. 

 

Valnämndens ordförande Helene Stranne har sammanställt ett förslag till valnämndens bemanning 

på valdagen den 9 september, måndagen den 10 september och onsdags/torsdagsräkningen 12 - 13 

september. Vissa av ledamöterna är kontaktpersoner i valdistrikten. Övriga kan också åka ut till 

vallokalerna och vara behjälpliga.  

 

Valnämnden ska hantera förtidsröster under valsöndagen, lämna avgivna röster till Länsstyrelsen på 

måndagen, förbereda och genomföra onsdagsräkningen och lämna avgivna röster till Länsstyrelsen 

samt eventuellt fortsätta den preliminära rösträkningen på torsdagen med ny transport till 

Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens § 34/2018 

Förslag till valnämndens bemanning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att anta förslaget till bemanning den 9 – 13 september. Valnämndens ordinarie 

ledamöter samt två valdistriktsordförande deltar i valnämndens preliminära rösträkning. 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

Revisionen 

 

 

________ 

 

 



  
 

 
Valnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2018-08-14| § 40 - 49 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 11(12)
 

 

 

VN § 48  Dnr KA 2018/  

Kungörelse av valnämndens preliminära rösträkning 

Sotenäs kommun genomför offentlig röstsammanräkning avseende valet till riksdag, kommun och 

landsting 2018 onsdagen den 12 september med början kl. 08.00 eller så snart eventuella 

förtidsröster har levererats till Kommunhuset i Kungshamn. Om behov finns fortsätter den 

preliminära rösträkningen efter samråd med länsstyrelsen torsdagen den 13 september med början 

kl. 08.00. 

 

Vid detta sammanträde behandlas de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen 

samt de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kallelse och kungörelse 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att valnämndens preliminära rösträkning ska kungöras på Sotenäs kommuns 

anslagstavla på www.sotenas.se 

 

Skickas till 

 

Valkansliet 

Kommunikatören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sotenas.se/
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VN § 49   

Valmyndighetens nyhetsbrev 

Valmyndighetens Nyhetsbrev till valnämnder 2018:08 V, 2018:9 V, 2018:10 V och 2018:11 V samt  

nyhetsbrev till länsstyrelser 2018:08 L, 2018:09 L och 2018:10 L har skickats ut till valnämndens 

ledamöter för kännedom. 

  

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 

 

 

 


