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Föredragningslista
Valnämnden

2019-03-05

Sammanträde

Valnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Kompassen vån 4 kl. 16:00 onsdagen den 13 mars 2019

Ordförande

Fredrik Södersten

Sekreterare

Annica Åberg

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerande

Dnr VN 263987
2.

Valskjuts på valdagen den 26 maj 2019

Dnr VN 2019/00003
3.

Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagsräkningen, den 29 maj
2019

Dnr VN 2019/00004
4.

Annonsering av förtidsröstning inför valet den 26 maj

Dnr VN 2019/00005
5.

Utlämnande av förtidsröster till valnämnden

Dnr VN 2019/00006
6.

Placering av valsedlar i anslutning till röstningslokal och vallokal

Dnr VN 2019/00008
7.

Ambulerande röstmottagare

Dnr VN 2019/00010
8.

Redovisning av delegationsbeslut 2019

Dnr VN 2019/00012
9.

Viktiga datum för valnämnden valåret 2019

Dnr VN 2019/00007
10. Information om Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valet 2018
Dnr VN 264107
11. Information om omval till kommunfullmäktige i Falun
Dnr VN 264108

Föredragande
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Föredragningslista
Valnämnden

2019-03-05

Föredragningslista

Föredragande

12. Information om avskärmning av valsedelställ
Dnr VN 264109
13. Information från valseminarium 2019
Dnr VN 264110

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.

Tjänsteskrivelse

1(1)

Valkansli

2019-02-05

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

Valskjuts på valdagen den 26 maj 2019
Sammanfattning

Kommunen har vid tidigare val erbjudit röstberättigade möjlighet att använda taxi om
de har svårighet att på egen hand ta sig till sin vallokal på valdagen. Valkansliet föreslås
få i uppdrag att träffa en överenskommelse med taxibolag om valskjuts på valdagen den
26 maj.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-05.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att valkansliet får i uppdrag att ordna valskjuts till valdagen den 26 maj 2019.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Annica Åberg
Systemadministratör

Dnr VN 2019/00003

Tjänsteskrivelse
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Valkansli

2019-02-05

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagsräkningen, den
29 maj 2019
Sammanfattning

Valnämndens preliminära rösträkning, den så kallade onsdagsräkningen, ska ske tre
dagar efter valdagen. Valnämndens preliminära rösträkning innebär att valnämnden
sammanträder för att granska och räkna förtidsröster som röstmottagarna underkänt på
valdagen samt förtidsröster som aldrig granskats i vallokal, det vill säga förtidsröster
från valdagen, från annan kommun och brevröster från utlandet.
Sammanträdet är offentligt och kungörelse om valnämndens preliminära rösträkning
sker på kommunens anslagstavla. När samtliga röster har granskats registreras det
preliminära resultatet i valdatasystemet och rösterna transporteras till länsstyrelsen för
slutlig rösträkning.
Tidpunkten för valnämndens preliminära rösträkning fastställs till onsdagen den 29 maj
2019 klockan 8:00 i stadshuset, sammanträdesrum Hedegärde på plan 0.
Antalet förtidsröster ökar vid varje val. Närvaro av samtliga ledamöter och ersättare i
valnämnden är en förutsättning för att klara av rösträkningen på en dag. Förutom
närvaro av valnämndens ledamöter och ersättare samt valsamordnarna, föreslår
valkansliet att även 4-6 erfarna röstmottagare anställs som extrahjälp vid valnämndens
preliminära rösträkning.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-05.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att valnämnden sammanträder onsdagen den 29 maj, klockan 08:00 i stadshuset för att
genomföra valnämndens preliminära rösträkning, onsdagsräkningen,
att valnämndens ledamöter och ersättare, samt valsamordnarna tjänstgör som
rösträknare från klockan 07:30 till dess att arbetet är slutfört,
att valnämndens ordförande och vice ordförande transporterar rösterna till länsstyrelsen
när räkningen är slutförd,
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Tjänsteskrivelse
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Valkansli

2019-02-05

att valnämndens preliminära rösträkning kungörs på kommunens anslagstavla, samt
att valkansliet får i uppdrag att anställa 4-6 erfarna röstmottagare som rösträknare vid
valnämndens preliminära rösträkning 2019.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Annica Åberg
Systemadministratör

Dnr VN 2019/00004

Tjänsteskrivelse
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Valkansli

2019-02-05

Dnr VN 2019/00005

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

Annonsering av förtidsröstning inför valet den 26 maj
Sammanfattning

Information om valet till Europaparlamentet den 26 maj finns på Uddevalla kommuns
hemsida. Sidorna uppdateras kontinuerligt och kommer även att läggas ut som nyhet på
förstasidan närmare tidpunkten för valet. Kommunens övriga sociala medier kommer
också att nyttjas för information om valet och förtidsröstningen.
Valkansliet kommer att kontakta Högskolecentrum Bohuslän och vuxenutbildningen för
möjligheten att visa information om var man kan förtidsrösta på verksamheternas tvmonitorer, vilket även gjordes vid valet 2018.
Valkansliet kommer även att kontakta Torp Köpcentrum angående vilka möjligheter
som finns för att informera/annonsera om förtidsröstningen på köpcentrumet, till
exempel genom tv-monitorer, trottoarpratare eller rollups. En vepa vid själva lokalen
kommer också att försöka tas fram.
Inför förtidsröstningen 2018 annonserade valnämnden i Uddevalla 7dagar. Valkansliet
föreslår att annonsering av förtidsröstning sker i Uddevalla 7Dagar även inför valet den
26 maj, eftersom tidningen delas ut gratis till alla hushåll inom kommunen.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-05.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att annonsering om förtidsröstningen sker i tidningen Uddevalla 7Dagar, samt
att valkansliet får i uppdrag att informera och annonsera om förtidsröstningen enligt
ovanstående förslag.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Annica Åberg
Systemadministratör

Tjänsteskrivelse
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Valkansli

2019-02-05

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

Utlämnande av förtidsröster till valnämnden
Sammanfattning

För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster krävs ett beslut från
valnämnden där det framgår vem som får kvittera ut dessa försändelser. Den som
kvitterar ska också kunna legitimera sig. Ordinarie behörighetshandlingar för
kommunen gäller inte.
Valnämndens ledamöter och ersättare för mandatperioden 2019-2022 enligt valhandling
antagen av kommunfullmäktige 2018-12-12 § 302 föreslås få kvittera ut
värdeförsändelser som innehåller förtidsröster på valdagen den 26 maj 2019.
Valnämnden kommer även under hela förtidsröstningsperioden att få försändelser
innehållande kommunexterna förtidsröster från andra kommuner levererade till
stadshuset. Valnämnden föreslår att Annica Åberg, Annika Thorström, Pia Engdahl,
Helena Lennernäs och Elisabeth Johansson från kommunledningskontoret, avdelningen
juridik och administration får kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-05.
Valnämndens ledamöter och ersättare för mandatperioden 2019-2022 enligt valhandling
antagen av kommunfullmäktige 2018-12-12 § 302.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-12 § 302.
Förteckning över personal vid kommunledningskontorets avdelning för juridik och
administration för kvittering av förtidsröster.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att valnämndens ledamöter och ersättare för mandatperioden 2019-2022 enligt
valhandling antagen av kommunfullmäktige 2018-12-12 § 302 får kvittera ut
värdeförsändelser som innehåller förtidsröster på valdagen den 26 maj 2019, samt
att Annica Åberg, Annika Thorström, Pia Engdahl, Helena Lennernäs och Elisabeth
Johansson från kommunledningskontoret, avdelningen juridik och administration, i
enlighet med föreliggande förteckning, får kvittera ut värdeförsändelser som innehåller
förtidsröster.

Dnr VN 2019/00006

Tjänsteskrivelse
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Valkansli

2019-02-05

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
PostNord
Samtliga berörda

Annica Åberg
Systemadministratör

Dnr VN 2019/00006

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-12-12

§ 302

Dnr KS 2018/00787

Val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt
kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2019-2022 i vissa
fall delar av perioden
Sammanfattning
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige utse ledamöter och ersättare i styrelser,
nämnder med mera enligt föreliggande valhandling.
Mikael Staxäng (M), Paula Berger (S), Christina Nilsson (KD) och Ann-Charlott
Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet.
Mikael Staxäng (M) kompletterar valhandlingen enligt följande:
Ann-Charlott Gustafsson (UP) utgår som ledamot i krisledningsnämnden.
Swen Stålroos (M) som ersättare i valnämnden.
Paula Berger (S) kompletterar valhandlingen enligt följande:
Anna-Lena Heydar (S) som ersättare i direktionen i Fyrbodals
kommunalförbund.
Stefan Skoglund (S) som ledamot i krisledningsnämnden.
Tony Wall (S) som ledamot i Stiftelsen Barnens dag.
Susanne Kellerman (S) som ersättare i Stiftelsen Barnens dag.
Annelie Högberg (S) som ledamot i Stiftelsen Bohusläns museum.
Catharina Brorsson (S) som ersättare i Stiftelsen Bohusläns museum.
Cathrin Wikblad (S) som ledamot i Stiftelsen Samfond nr 4 John och Laura
Johanssons donation.
Susanne Grönvall (S) som ledamot i stiftelsen Särfond nr 7 Patric Johansson
donationsfond.
Susanne Grönvall (S) utgår som ledamot i Uddevalla Omnibus AB.
Tommy Strand (S) som ledamot i Uddevalla Omnibus AB.
Veronica Vendel (S) som ersättare i Uddevalla Omnibus AB.
Louise Asenfors (S) som vice ordförande i demokratiberedningen.
Christina Nilsson (KD) kompletterar valhandlingen enligt följande:
Christina Nilsson (KD) som ersättare i Stiftelsen Barnhemmets Vänner.
Ann-Charlott Gustafsson (UP) kompletterar valhandlingen enligt följande:
Henrik Sundström (M) som representant i Samordningsförbundet Väst istället
för Ann-Charlott Gustafsson (UP).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll2018-12-07 § 8.
Valhandlingen inför kommunfullmäktiges val.

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2018-12-12

forts.§ 302
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder med mera enligt föreliggande
valhandling med ovanstående kompletteringar och ändringar.

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2018-12-17
Elving Andersson, Mikael Staxäng, Anna-Lena Heydar
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-12-18 intygar
Annica Åberg
Expedierat 20 18-12-18
Samtliga valda
Personalavdelningen
Vald nämnds styrelse/organisation
Walda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Namn·

från:

till:

1

Barn och utbildningsnämnden

01-jan-19

31-dec-22

2

Bohusgas AB

01-jan-19

31-dec-22

3

Bostadsstiftelsen Uddevallahem

01-jan-19

31-dec-22

4

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund

01-jan-19

31-dec-22

s

Fyrstads flygplats AB

01-jan-19

31-dec-22

6

Gode män fastighetsbildningsmyndighet

01-jan-19

31-dec-22

7

Gustafsbergsstiftelsen

01-jan-17

31-dec-19

8

Gustafsbergsstiftelse n

01-jan-18

31-dec-20

9

Gustafsbergsstiftelsen

01-jan-19

31-dec-21

Hemvärnsområdets förtroendenämnder

UTGÅR

HSB:s Stiftelse Jakobsberg

01-jan-19

Hållbarhetsberedning

UTGÅR

13

Kommunalförbundet tolkförmedling i Väst

01-jan-19

31-dec-22

14

Kommunalråd

01-jan-19

31-dec-22

01-jan-19

31-dec-22

11

Kommunens revisorer

EGEN§

31-dec-22

16

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

01-jan-19

31-dec-22

17

Kommunstyrelsen

01-jan-19

31-dec-22

18

Krisledningsnämnd

01-jan-19

31-dec-22

19

Kultur och fritidsnämnden

01-jan-19

31-dec-22

20

Max Albin Dahlgrens stiftelse och stipendiefond

01-jan-19

31-dec-22

2i

Mediapoolen Västra Götaland AB

01-jan-19

31-dec-22

22

Regionteatern Väst AB

01-jan-19

31-dec-22

23

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

01-jan-19

31-dec-22

24

Samhällsbyggnadsnämnden

01-jan-19

31-dec-22

25

Samordningsförbundet Väst

01-jan-19

31-dec-22

26

Socialnämnden

01-jan-19

31-dec-22

27

Stiftelsen Barnens Dag

01-jan-19

31-dec-22

28

stiftelsen barnhemmets vänner

01-jan-19

31-dec-20

29

Stiftelsen Bohusläns Museum

01-jan-19

31-dec-22

30

Stiftelsen Johannes Andersson i Hagstorps donation

01-jan-19

31-dec-22

31

stiftelsen ljungskile folkhögskola

01-jan-19

31-dec-22

32

Stiftelsen Ljungskilehem

01-jan-19

31-dec-22

33

stiftelsen Samfond nr 4, John och laura Johnssons
donation

01-jan-19

31-dec-22
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stiftelsen Särfond nr 7, Patrik Johanssons

34

donationsfond)

01-jan-19

31-dec-22

35

SwanFalk Shipping AB

01-jan-19

31-dec-22

36

Sveriges Ekokommuner

01-jan-19

31-dec-22

Syskonen Magnus och Matilda Nilsson i Kålsby m fl fond
(samfond n 6)
UTGÅR
Thordenstiftelsen

ENDAST REVISORER

UTGÅR

39

Uddevalla Energi AB

01-jan-19

31-dec-22

40

Uddevalla Energi Elnät AB

01-jan-19

31-dec-22

41

Uddevalla Energi Värme AB

01-jan-19

31-dec-22

Uddevalla Event AB

01-jan-19

31-dec-22

UTGÅR

43

Uddevalla Hamnterminal AB

01-jan-19

31-dec-22

44

Uddevalla Kraft AB

01-lan-19

31-dec-22

45

Uddevalla Omnibus AB

01-jan-19

31-dec-22

46

Uddevalla Turisttrafik AB

01-jan-19

31-dec-22

47

Uddevalla Utvecklings AB

01-jan-19

31-dec-22

48

Uddevalla Vatten AB

01-jan-19

31-dec-22

49

Valnämnden

01-jan-19

31-dec-22

so

Vänortskommitten

01-jan-19

31-dec-22

51

Vänortsstyrelsen

01-jan-19

31-dec-22

52

Väst Vatten AB

01-jan-19

31-dec-22

Matrikel

Sida

1(1)

Utskrivet

2018-12-19

Besttillare Annika Thorström

Valnämnden

2019-01-01 - 2022-12-31

7 led + 4 ers (KF val)
4är
Kategori: A
Södersten, Fredrik
Ordförande

[M]

Olsson, Erik
Ledamot

(C]

Torstensson, Katarina

[L]

Ledamot
Grip Nilsson, Sebastian
Vice ordförande

[S]

Adolfsson, Annette
Ledamot

[S]

Eliasson, Stefan
Ledamot

[SD]

Lindsta, Ingvar
Ledamot

[UP]

Stålros, Swen
Ersättare

[M]

Carnerö, Åke
Ersättare

[KD]

Björk, Lennart

[S]

Ersättare
Molander, Karin
Ersättare

[MP]

Förteckning

2019-02-05

1(1)

Dnr: VN 2019/00006

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

Förteckning över personal vid kommunledningskontorets
avdelning för juridik och administration för kvittering av
förtidsröster.
Annica Åberg,
Annika Thorström,
Pia Engdahl
Helena Lennernäs,
Elisabeth Johansson,

Valkansli
Postadress
451 81 Uddevalla
www.uddevalla.se

Besöksadress
Stadshuset Varvsvägen 1
E-post

Telefon
0522-69 00 00

Fax
0522-69 60 01

Tjänsteskrivelse

1(2)

Valkansli

2019-02-05

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

Placering av valsedlar i anslutning till röstningslokal och
vallokal
Sammanfattning

Inför valen 2018 infördes nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de
deltar i valet ska få ha sina valsedlar i röstningslokaler och vallokaler. Ett parti kan
anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen.
Partier ska även begära att de önskar få sina valsedlar utlagda i alla lokaler där man kan
rösta. Rätten att få valsedlar utlagda gäller endast partier som fått mer än 1 % av
rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen. Samtliga
riksdagspartier samt Feministiskt initiativ och Piratpartiet har begärt och har rätt till
utläggning.
Eftersom hela landet utgör en valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en
kandidatlista som motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti skulle
ha fler än en lista är det istället partivalsedlar för partiet som läggs ut.
De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda ansvarar
själva för att leverera sina valsedlar till röstmottagningsställena. Kommunen har enligt
lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla
valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i valet.
Alla valsedlar ska på röstmottagningsställen presenteras för väljarna på ett likvärdigt,
ordnat och överskådligt sätt, på en och samma plats. Röstmottagarna ansvarar för att
hålla ordning på samtliga valsedlar som levereras till röstmottagningsstället.
Valsedlar placeras i alfabetisk ordning i valsedelsställen.
På grund av nya regler i vallagen om att valsedlar ska placeras avskärmade kommer det
att behövas minst två stationer med valsedlar vid varje röstmottagningsställe. Det är
viktigt att alla valsedlar finns på samtliga stationer.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-05.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar

Dnr VN 2019/00008

Tjänsteskrivelse
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Valkansli

2019-02-05

att valnämndens ansvar för leverans av valsedlar till röstmottagningsställen omfattar
valsedlar för de partier som har rätt till och begärt utläggning, det vill säga samtliga
riksdagspartier, Feministiskt initiativ och Piratpartiet,
att samtliga valsedlar som partier själva levererar till röstmottagningsställena ska
överlämnas till en röstmottagare,
att röstmottagarna ansvarar för att hålla ordning på samtliga valsedlar,
att samtliga valsedlar finns i röstningslokalens/vallokalens alla stationer för valsedlar,
samt
att samtliga valsedlar placeras i valsedelställ i alfabetisk ordning.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Annica Åberg
Systemadministratör

Dnr VN 2019/00008

Tjänsteskrivelse

1(2)

Valkansli

2019-02-06

Dnr VN 2019/00010

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

Ambulerande röstmottagare
Sammanfattning

En väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till
ett röstmottagningsställe får, om väljaren begär det, lämna sin röst till ambulerande
röstmottagare, utsedda av valnämnden. Detta kan ske i exempelvis väljarens bostad eller
en sjukvårdsinrättning där väljaren tillfälligt vistas.
Ambulerande röstmottagare är skyldiga att bistå väljaren i samma utsträckning som
röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler. Ambulerande röstmottagare infördes till
valen 2018 och är ett led i arbetet att ge alla väljare så likartade förutsättningar som
möjligt att utnyttja sin rösträtt samtidigt som valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar
nivå.
Förordnandet av ambulerande röstmottagare bör vara personer som upplevs trovärdiga
och neutrala. Personer med politiska uppdrag eller andar liknande kopplingar bör inte
förordnas som ambulerande röstmottagare.
Valkansliet föreslår att ambulerande röstmottagare är tillgängliga för väljare följande
dagar;
16 maj kl. 8:30-16:00, i första hand för områden runt Lane-Ryr,
17 maj kl. 8:30-16:00, i första hand för områden runt norra Uddevalla,
22 maj kl. 8:30-16:00, i första hand för områden runt södra Uddevalla,
23 maj kl. 8:30-16:00, i första hand för områden runt Torp, Bokenäs, Hogstorp,
Skredsvik och Ljungskile,
24 maj kl. 8:30-16:30, samt
26 maj, på valdagen, kl. 10:00-20:00.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-06.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att valnämndens ordförande får i uppdrag att på delegation utse ambulerande
röstmottagare, samt
att de ambulerande röstmottagarna finns tillgängliga för tidsbokning enligt valkansliets
förslag.

Tjänsteskrivelse

2(2)

Valkansli

2019-02-06

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Annica Åberg
Systemadministratör

Dnr VN 2019/00010

Tjänsteskrivelse
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Valkansli

2019-02-28

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning

I förteckning daterad 2019-02-28 redovisas delegationsbeslut fattade på valnämndens
vägnar.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-28.
Förteckning över delegationsbeslut 2019-02-28.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Annica Åberg
Systemadministratör

Dnr VN 2019/00012

Delegationsbeslut
Valkansli

2019-02-28

Förteckning över delegationsbeslut
Nummer

Dokid

Datum

Beskrivning

VN
2019/00011

264104

2019-02-18 Valnämndens ordförandes delegationsbeslut gällande
omval till kommunfullmäktige i Falu kommun

1(1)

Tjänsteskrivelse

1(2)

Valkansli

2019-02-05

Handläggare

Systemadministratör Annica Åberg
Telefon 0522-69 60 48
annica.aberg@uddevalla.se

Viktiga datum för valnämnden valåret 2019
Sammanfattning

För att få en överskådlig bild och som hjälp för planering av det arbete som valet
innebär för valnämnden har nedanstående sammanfattning tagits fram.
Ett rättssäkert och korrekt genomförande av valet 2019 kräver hela valnämndens
engagemang och delaktighet vid nedanstående aktiviteter.
2019-02-25
Beredning inför valnämndens sammanträde den 13/3 klockan 16:00 på stadshuset,
gäller ordförande och vice ordförande.
2019-03-13
Sammanträde med valnämnden klockan 16:00 på stadshuset. Kallelsen skickas ut en
vecka innan mötet.
2019-04-10
2019-04-25
Utbildning inför valdagen, klockan. 17:00 på stadshuset. Ledamöter och ersättare väljer
ett av ovanstående utbildningstillfälle. Ordförande och/eller vice ordförande medverkar
vid samtliga utbildningstillfällen.
2019-05-26 – Valdagen
Arbete från klockan 06:30 till ca 02:00 på natten. Gäller hela valnämnden.
Valnämndens ledamöter och ersättare levererar förtidsröster till valdistrikten och
kontrollerar vallokalerna vid två tillfällen under valdagen. Första utkörningen av
förtidsröster sker vid 7:30-tiden. Efter det att förtidsrösterna är levererade kör ledamöter
och ersättare runt och kontrollerar vallokalerna. Andra utkörningen av förtidsröster sker
runt 13-tideb och även efter denna leveransomgång kontrolleras lokalerna enligt
checklistan valkansliet tar fram.
Från och med klockan 16:00 ansvarar valnämndens ledamöter och ersättare för
förtidsröstningen på stadshuset, fram till dess att röstningen avslutas klockan 21:00,
enligt uppgjort schema.
Valnämndens ledamöter och ersättare tar, under kvällen/natten, emot redovisningen av
röster från alla vallokalerna. Arbetet med att kontrollera materialet sker parvis. Dagens
arbete avslutas när samtliga vallokaler lämnat sitt material, gissningsvis runt 2-tiden på
natten.

Dnr VN 2019/00007

Tjänsteskrivelse
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Valkansli

2019-02-05

2019-05-27
På morgonen, ca klockan 07:00 kör valnämndens ordförande och vice ordförande alla
röster till länsstyrelsen (troligen i Trollhättan). Länsstyrelsen kontrollerar materialet.
Avlämningen brukar ta förmiddagen i anspråk.
2019-05-29 – Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen)
Valnämnden sammanträder för att granska och räkna röster som blivit underkända i
vallokalerna och förtidsröster som ej har varit i vallokal. Samling sker klockan 07:30,
sammanträdet (rösträkningen) startar klockan 08:00 och pågår till dess att arbetet är
slutfört. Efter rösträkningen kör valnämndens ordförande och vice ordförande rösterna
till länsstyrelsen.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-05.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att godkänna informationen och notera ovanstående datum.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Annica Åberg
Systemadministratör
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