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VN § 1   

Fastställande av dagordning  

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer dagordningen. 
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VN § 2  

Presentation av Valnämnden 2019-2022 

Sammanfattning 

Den nya valnämnden för mandatperioden 2019-2022 genomförde presentationsrunda.     
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
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VN § 3  

Budgetuppföljning 2018 

Sammanfattning 

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.      

Beskrivning av ärendet 

Valet är nu över och alla röstmottagare, valkanslimedarbetare, ledamöter och ersättare i valnämnden 
har gjort en fantastisk insats. Vi var väl förberedda både när det gäller själva valadministrationen 
och säkerheten genom väl utarbetade rutiner. Vi hade ett gott samarbete med säkerhetssamordnaren 
i kommunen. Valdeltagande var högt hela 88% röstade, vilket är ca 2% mer än valet 2014 och mer 
än riksgenomsnittet.  
Kommunen är indelad i 5 valdistrikt där du kunde rösta på valdagen, men för att öka tillgänglighet 
och röstdeltagandet hade vi även som tidigare år öppet 5 röstningslokaler på valdagen varav en är 
lagstadgad.  
Förtidsröstningen började den 22/8 och det kunde man göra i Kungshamn, Hunnebostrand och på 
Smögen. I detta val var det ännu fler som valde att förtidsrösta jämfört med 2014, 4 044 personer 
vilket är 54% av alla röstberättigade. 
 
Valnämnden har under 2018 haft 6 sammanträden inklusive den så kallade onsdagsräkningen. Vid 
årets sista sammanträde gjordes en uppföljning där erfarenheter från valet diskuterades. Som 
underlag hade vi enkätsvar från röstmottagarna.  

Ekonomisk analys 
Drift 
Belopp i tkr 2016 2017 2018 
    
Intäkter - - 212 
Kostnader -15 -37 -856  
Nettokostnad -15 -37 -644  
    
Budgetanslag 26 26 626 
Resultat 11 -11 -18   

 
Valnämndens resultat för 2018 visar ett underskott på 18 kr. Intäkterna är lägre då i budget 2018 
medräknats även ett EP-val. Kostnaderna, framförallt arvoden och timlön, har blivit något högre än 
beräknat efter att kostnader för EP-valet tagits bort. Orsak till det är att vi bytt organisation och 
behövt mer tid för både valsamordnare och förtroendevalda att sätta sig in i arbetet samtidigt som 
verksamheten utvecklats 
Under 2019 kommer valnämnden att arbeta med EP-valet, som är den 26 maj. En ny valsamordnare 
har utsetts. 
Under 2020 - 2021 är det inga val. 
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Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen 2018. 
 

Skickas till 

Ekonomichefen 
  



 
 

 
Valnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2019-01-23 §§ 1-10 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 7(15)
 

 
 

VN § 4  

Internbudget 2019 

Sammanfattning 

Valnämndens kommunbidrag för 2019 uppgår till 260,1 tkr därtill kommer intäkter i form av 
statsbidrag. Detta bidrag uppgår till 229,5 tkr. Det innebär att bruttokostnaderna för Valnämnden 
kan uppgå till 489,6 tkr för 2019.      

Beskrivning av ärendet 

 Förslag budget 19 
Övriga 
verksamhetskostnader   

Kostnader Belopp Tillfällig lokalhyra 25 000 

   
Övriga 
förbrukningsinventarier 20 000 

Årsarvoden 9 500 Resekostnader 0 
Sammanträdesarvoden 236 250 Personalrepr./Minnesgåvor 0 
Ersättning förl arbetsinkomst 15 000 Bilpool 0 
Ersättning förl pensionsförmån   Annonser 10 000 
Timlön 66 572 Summa kostnader 489 600 
Bilersättning, skattefri 3 000    
Bilersättning, skattepliktig 1 000 Intäkter   

Övrig kostnadsersättning   
Bidrag från 
valmyndigheten 229 500 

PO-pålägg, arvoden 31,42% 77 215    
PO-pålägg, timlön 38,43% 26 063    
Summa arvoden mm 434 600 Summa intäkter 229 500 

     
  Nettokostnad 260 100 
  Budgetram 260 100 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar internbudget 2019. 
 

Skickas till 

Ekonomichefen 
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VN § 5 Dnr 2019/000056  

Röstningslokaler och vallokaler 2019 

Sammanfattning 

Röstningslokaler är lokaler där förtidsröstning sker 18 dagar före valet samt under valdagen. Det 
måste alltid i alla kommuner finnas minst en röstningslokal öppen varje dag som förtidsröstningen 
kan ske samt röstningslokal öppen på valdagen under samma tid som vallokalerna. Vallokal är den 
speciella lokal som varje valdistrikt har dit väljarna i det egna distriktet går och röstar under 
valdagen. Det är i vallokalen som respektive röstlängd finns. Ingen annan kan rösta i den här 
lokalen under valdagen.    

Beskrivning av ärendet 

Inför EP-valet 2019 görs en utvärdering kring antal röstningslokaler, antal vallokaler och 
röstmottagningsorganisationen i Sotenäs kommun. 
Vid det allmänna valet 2018 hade Sotenäs kommun fem lokaler som röstningslokaler under 
valdagen som var öppna. En av dessa var Hoglins magasin i Hovenäset. Under denna dag röstade 
31 väljare i Hoglins magasin.  
Minst tre röstmottagare per röstmottagningslokal måste vara närvarande under hela öppettiden. 
Baserat på antalet väljare som valde att förtidsrösta i denna lokal och det antal väljare som valde att 
rösta i vallokalen i Bovallstrand samt Bygdegården Tossene (Askum-Tossene valdistrikt) under 
valdagen, där trycket stundtals var mycket högt, vore det mer effektivt att under EP-valet 2019 
enbart ha dessa två lokaler tillgängliga för röstning (ej förtidsröstning).  

Konsekvensbeskrivning 
Bemanningen av röstmottagare kan stärkas i de två vallokalerna som finns i Askum-Tossene 
valdistrikt vilket gör de mindre sårbara vid eventuella bortfall av röstmottagare här. Historiskt sett 
är valdeltagandet vid EP-val mycket lägre, i snitt 40,12% de senaste fem åren vilket gör att andelen 
som förtidsröstar på valdagen beräknas bli cirka 12 stycken i Hoglins magasin. Det blir mer 
kostnadseffektivt att istället bemanna de två övriga vallokalerna med fler röstmottagare dels vad 
gäller ersättning till dessa samt kostnad för hyra av lokalen. Enligt vallagen krävs enbart att 
kommunen har en röstningslokal öppen för förtidsröstning under valdagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Valsamordnare 2019-01-14 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att under EP-valet 2019 ha följande lokaler som förtidsröstningslokal under 
perioden 8 maj till och med 25 maj; 
Folkets Hus Kungshamn, Kulturhuset Hav och Land Hunnebostrand och Spruthuset Smögen. 
 
Valnämnden beslutar att under EP-valet 2019 ha följande lokaler som vallokaler under valdagen 26 
maj;  
Folkets Hus Kungshamn, Idrottshallen Kungshamn, Smögens skola, Kulturhuset Hav och Land 
Hunnebostrand och Bygdegården Tossene. 
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Valnämnden beslutar att under EP-valet 2019 ha följande lokaler som förtidsröstningslokal under 
valdagen 26 maj;  
Askums församlingshem, Tumlaren i Väjern, Bovallstrands skola och Biblioteket på Bohus-
Malmön. 
 

Skickas till 

Ekonomichefen för kännedom 
Kommunkansliet för kännedom 
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VN § 6 Dnr 2019/000047  

Röstning på äldreboenden s.k Institutionsröstning och ambulerande 
röstmottagare – EP-Val 2019 

Sammanfattning 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får, enligt vallagen, om de begär det lämna sina röster i bostaden, eller där de 
befinner sig, till ambulerande röstmottagare. Kommunen ska enligt vallagen tillhandahålla 
ambulerande röstmottagare och dessa kan ersätta institutionsröstning.       

Beskrivning av ärendet 

Till riksdagsvalet 2018 tillhandahöll Sotenäs kommun institutionsröstning vid två tillfällen, 
onsdagen den 5 september kl.11.00-15.00 på Kvarnbergets äldreboende i Kungshamn och torsdagen 
den 6 september kl.11.00-15.00 på Hunnebohemmet i Hunnebostrand.  
På Kvarnberget röstade 40 stycken och på Hunnebohemmet röstade 16 stycken, totalt 56 väljare. 
I samband med röstning på institution krävs att det finns en lokal att tillgå där sekretess kan uppnås 
för både sittande och stående väljare. Lokalen behöver ställas iordning med möbler såsom bord och 
stolar för röstmottagare samt plats för upplägg av valsedlar. Detta upptar tid för både personal på 
institutionen samt upptagande av plats för boende och personal.  

Konsekvensbeskrivning 
Att ersätta institutionsröstning med ambulerande röstmottagare underlättar för både personal, 
väljare och röstmottagare. För en väljare innebär en ambulerande röstmottagare större flexibilitet, 
service och trygghet eftersom väljaren själv i viss mån kan styra över när röstning ska ske och de 
kan rösta i sin egna trygga hemmamiljö. Vid riksdagsvalet 2018 erbjöd kommunen ambulerande 
röstmottagare vilket var mycket uppskattat bland de som valde att nyttja tjänsten.  
Valdeltagande vid EP-val har i snitt senaste 5 åren varit 40,12% (38% om man bortser från 2014) 
vilket innebär att antal väljare som beräknas rösta på institution eller genom ambulerande 
röstmottagare är cirka 30 stycken, vilket är 10 stycken fler än totalt antal väljare som valde 
ambulerande röstmottagare vid riksdagsvalet 2018. Genom att använda enbart ambulerande 
röstmottagare till EP-valet 2019 erbjuder kommunen högre service och trygghet för sina väljare, 
oavsett vart i kommunen de bor eller hur deras hälsa är. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Valsamordnare 2019-01-14 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att under EP-valet 2019 inte erbjuda institutionsröstning. 
Valnämnden beslutar att utse ambulerande röstmottagare på Valnämndens sammanträde  
2019-03-08. 

Skickas till 

Kommunkansliet för kännedom 
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VN § 7 Dnr 2019/000058  

Röstmottagningsorganisation 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun är indelat i 5 valdistrikt, Kungshamn Norra, Kungshamn Södra, Smögen, 
Hunnebostrand och Askum-Tossene.  
Under förtidsröstningen, som startar 18 dagar före valdagen, ska varje kommun ha minst en 
röstningslokal öppen varje dag där en särskild ansvarig är utsedd som valdistriktets ordförande och 
vice ordförande ansvarar för. 
I varje vallokal för röstning på valdagen ska det finnas minst fyra röstmottagare, varav en 
ordförande och en vice ordförande och det är kommunen som förordnar dessa uppdrag. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har fem valdistrikt och till dessa ska kommunen utse en ordförande och en vice 
ordförande vardera. Det är ordföranden som leder arbetet i respektive valdistrikt och ska bland 
annat se till att hålla röstmottagarna uppdaterade på all information som kommer från Valnämnden 
före och under valet.  
I de lokaler som håller öppet under förtidsröstningen ska det finnas särskilt ansvariga som 
valdistriktets ordförande och vice ordföranden ansvarar för. Även under valdagen ska det i 
kommunen finnas en röstningslokal öppen för förtidsröstning. 
 
I huvudsak sänds all information från Valmyndigheten till Valnämnden digitalt. Detta görs för att 
säkerställa att Valnämnden snabbt och effektivt ska kunna ta del av information, uppdateringar och 
annat som kan påverka arbetet med valet. Valnämnden i sin tur har som uppgift att informera 
valdistriktens ordförande och vice ordförande som i sin tur har som uppgift att säkerställa att 
samtliga röstmottagare nås av informationen omgående. Det kan vara brådskande information som 
påverkar röstmottagarens arbete i vallokalen/röstningslokalen med omedelbar verkan. 
För att Sotenäs kommun ska kunna upprätthålla informationssäkerheten till förordnade 
röstmottagare samt upprätthålla det digitala arbetssätt som kommunen antagit behöver den som 
rekryteras som ordförande/vice ordförande för valdistrikten samt ansvarig för 
förtidsröstningslokalerna på valdagen kunna hantera detta. Det innebär bland annat följande, under 
dag- och kvällstid, under tiden före valet, under förtidsröstning samt på valdagen inklusive 
valnatten och perioden närmast efter valet; 

• Ha tillgång till en e-postadress samt kontrollera inkomna e-postmeddelanden mycket 
frekvent 

• Ha tillgång till en mobiltelefon samt vara anträffbar på denna genom SMS och samtal.  

Konsekvensbeskrivning 
Sotenäs kommun säkerställer informationssäkerheten till röstmottagare vilket i sin tur leder till att 
väljare får korrekt information i korrekt tid och val kan genomföras tryggt och säkert. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Valsamordnare 2019-01-14 
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Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att digitalisera röstmottagningsorganisationen. 
Valnämnden beslutar att person som ska kunna utses till ordföranden/vice ordförande i respektive 
valdistrikt samt ansvarig för röstningslokal krävs att vara digitalt tillgänglig via e-post och på 
mobiltelefon tiden före valet, under förtidsröstning samt på valdagen inklusive valnatten och 
perioden närmast efter valet. 
Valnämnden beslutar att rekrytering av röstmottagare ska ske av valkansliet i samråd med 
ordförande/vice ordförande för respektive valdistrikt. 

Skickas till 

Kommunkansliet för kännedom 
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VN § 8 Dnr 2019/000057  

Sammanträdestider 2019 - Valnämnden 

Sammanfattning 

Enligt Valnämndens reglemente, antagen av Kommunfullmäktige 2018-11-22 § 143 ska nämnden 
enligt § 6 sammanträda på dag som ordföranden eller nämnden bestämmer. 

Beskrivning av ärendet 

Inför EP-valet 2019 behöver nämnden besluta om ett antal punkter. Med anledning av detta 
föreslås till att börja med två sammanträdestider för våren 2019 då bland annat beslut om 
följande ska tas; 
Öppettider förtidsröstningslokaler 
Förordnande av röstmottagare 
Delegation av röstmottagare 
Utbildningstider för röstmottagare 
Valnämndens lokala instruktioner 
Uppdatering av Risk- och sårbarhetsanalys 
Valnämndens bemanning under valet 
Delårsbokslut 
Valdagen 26 maj* 
Onsdagsräkningen 29 maj* 
Uppföljning 
*Exakta tider meddelas i dokument Valnämndens bemanning under valet 

 

Konsekvensbeskrivning 
Sotenäs kommun säkerställer informationssäkerheten till röstmottagare vilket i sin tur leder till att 
väljare får korrekt information i korrekt tid och val kan genomföras tryggt och säkert. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Valsamordnare 2019-01-14 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att kommande sammanträden sätts till; 
 Fredag 8 mars, 10 maj 2019 och 14 juni klockan 09:00-12:00. 
Valdagen 26 maj 2019 
Onsdagsräkningen 29 maj 2019 

Skickas till 

Kommunkansliet för kännedom 
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VN § 9   

Rapport nyhetsbrev Valmyndigheten 

Sammanfattning 

Kort muntlig genomgång av Valmyndighetens senaste nyhetsbrev hålls. 

Beslutsunderlag 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019-1 och 2019-2. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
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VN § 10   

Rapport från Länsstyrelsens informationsdag 16 januari 2019 

Sammanfattning 

Kort muntlig genomgång av Länsstyrelsens informationsdag den 16 januari 2019 hålls. 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
 


	Innehållsförteckning
	VN § 1
	Fastställande av dagordning
	Valnämndens beslut
	VN § 2

	Presentation av Valnämnden 2019-2022
	Sammanfattning
	Valnämndens beslut
	VN § 3

	Budgetuppföljning 2018
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Ekonomisk analys
	Drift

	Valnämndens beslut
	Skickas till
	VN § 4

	Internbudget 2019
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Valnämndens beslut
	Skickas till
	VN § 5 Dnr 2019/000056

	Röstningslokaler och vallokaler 2019
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Konsekvensbeskrivning

	Beslutsunderlag
	Valnämndens beslut
	Skickas till
	VN § 6 Dnr 2019/000047

	Röstning på äldreboenden s.k Institutionsröstning och ambulerande röstmottagare – EP-Val 2019
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Konsekvensbeskrivning

	Beslutsunderlag
	Valnämndens beslut
	Skickas till
	VN § 7 Dnr 2019/000058

	Röstmottagningsorganisation
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Konsekvensbeskrivning

	Beslutsunderlag
	Valnämndens beslut
	Skickas till
	VN § 8 Dnr 2019/000057

	Sammanträdestider 2019 - Valnämnden
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Konsekvensbeskrivning

	Beslutsunderlag
	Valnämndens beslut
	Skickas till
	VN § 9

	Rapport nyhetsbrev Valmyndigheten
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Valnämndens beslut
	VN § 10

	Rapport från Länsstyrelsens informationsdag 16 januari 2019
	Sammanfattning
	Valnämndens beslut


