
 
 

 
Valnämnden | Sammanträdesprotokoll §§33-38 | 2019-06-18 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, tisdagen den 18 juni 2019 kl 09:00 – 11:00 
 

Beslutande Helene Stranne (M), Ordförande 
Håkan Hanson (L) 
Kristina Bock Grahl (C) 
 

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

Närvarande 
ersättare 

 
Stephan Karlsson (S) 
Lill Grimani (KD) 
Eva Gustavsson (S) 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 
Elving Claesson, vice valdistriktsordförande 
Veikko Larsson, valdistriktsordförande 
Jan Ulvemark, valdistriktsordförande §§33-37 
Maria Zetterberg, valdistriktsordförande, §§33-
34 

 
 

Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Protokollet justeras torsdag 2019-06-20 kl. 08:30 på kommunkansliet.  

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Helene Stranne   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson   
 

Anslagsbevis 
Valnämnden protokoll 2019-06-18 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-06-20 – 2019-07-12. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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VN § 33   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Valnämnden godkänner dagordningen  
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VN § 34   

Uppföljning med valdistriktens ordförande och vice ordförande 

Sammanfattning 

Valnämnden har bjudit in valdistriktens ordförande och vice ordförande till sammanträdet för en 
uppföljning och diskussion efter EU-valet 2019. Inför sammanträdet har Valnämndens ordförandes 
sammanställning av erfarenheter från valet 2018 sänts ut till valdistriktens ordförande och vice 
ordförande med önskemål om att dessa läses igenom och begrundas inför dagen sammanträde. 
 
 Diskussionspunkter som gicks igenom:  

• Rekrytering och utbildningen av röstmottagare  
• Förtidsröstningen (lokaler, tider, material, inlämningsrutiner)  
• Ambulerande röstmottagare  
• Antal röstningslokaler på valdagen  
• Valkansliets organisation  
• Material/hjälpmedel (räknemaskin, dator/skrivare)  
• Rösträkning på valdagen/natten och inlämning  
• Valnämndens onsdagsräkning  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Uppföljning Valsamordnare 2019-06-10 
Erfarenheter från valet 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen och ger valsamordnaren i uppdrag att sammanställa 
erfarenheterna från EU-valet 2019.  

 
Skickas till 

Valkansliet 
Valdistriktens ordförande och vice ordförande 
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VN § 35   

Statistik EU-val 2019 

Sammanfattning 

Förtidsröstningen för val till EU-valet 2019 startade den 8 maj 2019, 18 dagar före valdagen, och 
pågick till och med valdagen 26 maj 2019. Under den här perioden var tre röstningslokaler öppna, 
varav två öppnade den 13 maj. På valdagen var fem vallokaler öppna samt fyra röstningslokaler 
varav en hela dagen. Efter valet kan statistik utläsas från www.val.se kring valdeltagande med mera. 
Valdeltagandet har ökat i samtliga distrikt i Sotenäs och totalt sett i kommunen var det högre än 
Sverige i genomsnitt. Antal röstberättigade till EU-valet har ökat med 45 personer sedan valet 2014. 
Till riksdagsvalet 2018 var 7 533 personer röstberättigade i Sotenäs kommun och det är 35 personer 
fler än till EU-valet 2019.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande statistik EU-val Valsamordnare 2019-06-05 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
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VN § 36 Dnr 2019/000797  

Budget 2020 

Sammanfattning 

Valnämndens budget föreslås minskas med 230 tkr och uppgå till 30 tkr för 2020. Detta tack vare 
att det under 2020 inte är något valår. Inför 2022 föreslås budgeten åter ökas igen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Valnämndens budget 2020 - Ekonomichefen 2019-06-07 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner förslag till budget för egen del.  

 
Skickas till 

Ekonomichefen 
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VN § 37 Dnr 2019/000800  

Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. I 
Sotenäs kommun ligger snittet på cirka 1 500 röstberättigade per valdistrikt. Det största distriktet 
ligger på cirka 1 720 (Kungshamn Norra) och det minsta på 1 300 (Smögen). Valdistrikt Askum-
Tossene är till utformningen inte optimalt för väljarna och Kungshamn Norra ligger i överkant vad 
gäller antal röstberättigade. Valdistrikten bör därför ses över till kommande val.      

Beskrivning av ärendet 

Efter statistikframställningen året före valåret skapar Valmyndigheten GIS-kartor där uppgifter om 
antal röstberättigade per fastighet finns (kallas ”rostber-filer”). Dessa publiceras i Biblioteket i 
valdatasystemet för att hjälpa kommuner och länsstyrelser i arbetet med valdistrikt och valkretsar 
året innan valåret. 
Valgeografin har fyra nivåer. På den översta nivån finns valområdet som är hela det område som 
valet gäller, t.ex. en kommun. Valområdet är sedan indelat i valkretsar och det är för valkretsarna 
som det väljs ledamöter. Valkretsarna är i sin tur indelade i valdistrikt, med en vallokal per 
valdistrikt. Valdistriktet består av ett antal fastigheter och det är på fastigheterna som 
röstberättigade personer är folkbokförda. 
Valområdet är det område inom vilket ett val ska hållas – det kan vara en kommun, ett landsting 
eller hela landet. För varje valområde bestäms ett totalt antal mandat som ska tillsättas. 
 
Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i 
valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en 
vallokal och valdistriktens storlek och omfattning anpassas för att få en jämn och smidig 
tillströmning av väljare till vallokalerna. 
Ansvariga för att göra en valdistriktsindelning är följande: 
 

• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen. 
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt. 
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor tillsammans med Valmyndigheten. 

 
Det finns ett antal regler att rätta sig efter när valdistriktsindelningen gör. Det är bland annat 
följande, som i vissa fall berör Sotenäs kommuns nuvarande valdistrikt: 

• Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att ett valdistrikt inte får 
delas upp i enklaver. 

• Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra 
väg till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg 
till sin egen vallokal. 
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• Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. 
vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen. 

 
För att nya valdistrikt ska kunna vara klara inför valet 2022 ska Kommunfullmäktige ha tagit beslut 
och föreslaget ny valdistriktsindelning innan 1 december 2021. Länsstyrelsen i sin tur ska ha 
beslutat om indelning senast 1 december 2021. 
Det finns manual för hur arbete med Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och 
mandat ska gå till som Valmyndigheten har tagit fram. 
 
 

Röstberättigade 2019 2014 
Sotenäs totalt 7 498 7 453 
Askum-Tossene 1 701 1 629 
Hunnebostrand 1 600 1 668 
Kungshamn norra 1 721 1 747 
Kungshamn södra 1 308 1 289 
Smögen 1 168 1 120 

 
För att Sotenäs kommun ska få så gott om tid som möjligt för att göra om befintliga valdistrikt inför 
kommande val behöver arbete påbörjas så snart som möjligt. Arbete kommer att involvera flera 
olika tjänstemän på flera olika avdelningar inom kommunen. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Valnämnden behöver budgetera för personalkostnad under perioden som arbetet pågår. 

Organisation och personal  
Utöver valsamordnare kommer personal med kunskaper inom Geosecma inom kommunen att 
behöva involveras.  
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Medborgarperspektiv  
Justerade valdistrikt är tänkt att vara positivt för medborgarna främst med anledning av närhet, 
enkelhet och tydlighet vid de allmänna valen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Valsamordnare 2019-06-05 

Valnämndens beslut 

Valnämnden ger valsamordnaren i uppdrag att se över Sotenäs kommuns valdistrikt inför valet 
2022 i god tid så att Kommunfullmäktige kan ta ett eventuellt beslut på förslag till ny 
valdistriktsindelning för att sända till Länsstyrelsen senast 30 november 2021.   

 
Skickas till 

Valkansliet 
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VN § 38   

Valmyndighetens enkät 

Sammanfattning 

Valnämnden synpunkter är viktiga både för att förbättra Valmyndighetens rutiner/material och som 
underlag för deras erfarenhetsrapport som de kommer att överlämna till regeringen. Därför 
uppmanas alla kommuners valnämnder att besvara en enkät som sänds ut digitalt. Enkäten ska vara 
besvarad senast 2019-06-24. 

Valnämndens beslut 

Enkäten besvaras på sittande sammanträde.   
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