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§ 1/2019

Val av justerare
Till justerare föreslås Karl-Johan Bondesson (MP).
Beslut
Till justerare utses
__________
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§ 2/2019

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.
Beslut
Dagordningen fastställs.
__________
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§ 3/2019

Information
Oskar Ivarsson, kommunkansliet, informerar om följande:






Valmyndigheten, Länsstyrelsen, Valprövningsnämnden och kommunernas roller i
valarbetet.
Kungälvs kommun
o Valdistrikt
o Röstberättigade
o Röstmottagare
Vallagen
Omval i Falu kommun
o Förtidsröstning i Kungälv

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________
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§ 4/2019

Vallokaler för europaparlamentsval 2019 (Dnr VN2019/0005)
Vallokaler och röstningslokaler ska enligt vallagen (2005:837) ge väljarna goda möjligheter att
rösta. Planeringen av vallokaler för valdagen den 26 maj utgår från den lokalplanering som
gjordes för val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige hösten 2018. Lokaler som
enligt vallagen inte ska eller bör användas har bytts ut och ersatts med andra lokaler för de
valdistrikt som berörs. I huvudsak har dessa lokaler ersatts med skollokaler. Lokaler som inte
ska användas är lokaler som har anknytning till viss politisk sammanslutning, medan de som
inte bör användas alls är sådana som har anknytning till viss religiös sammanslutning eller
företag.
Kungälvs kommun har 28 stycken valdistrikt, och därmed 28 stycken vallokaler öppna på
valdagen den 26 maj. Under perioden 8-25 maj pågår även förtidsröstning, då förvaltningen
har föreslagit att det kommer finnas fyra stycken röstningslokaler öppna under varierande tider
och dagar. Eftersom det åligger varje kommun att ha en röstningslokal öppen även på
valdagen, kommer det finnas en röstningslokal öppen i stadshuset även den 26 maj.
Förvaltningen föreslår vallokaler för europaparlamentsval 2019 fastställs i enlighet med bilaga
”vallokaler för europaparlamentsval 2019”.
Under sammanträdet
I det utskickade materialet står Marstrands församlingshem som vallokal för valdistriktet
Marstrand. På sammanträdet föreslår förvaltningen att valdistriktet Marstrands lokal istället är
Strandverket. Valnämnden är överens om att Strandverket används som vallokal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vallokaler för europaparlamentsval 2019 2019-02-07
Bilaga Vallokaler för europaparlamentsval 2019 2019-02-07
Beslut
1. Vallokaler för europaparlamentsval 2019 fastställs i enlighet med bilaga
”vallokaler för europaparlamentsval 2019”.
2. För valdistrikt Marstrand används Strandverket som vallokal.
__________
Expedieras till:

Martina Hammarström, Oskar Ivarsson

För kännedom till:

Förvaltningsledningen
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§ 5/2019

Öppettider för förtidsröstning, europaparlamentsval 2019 (Dnr
VN2019/0001)
Enligt vallag (2005:837) kap. 4 § 20 ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som
kan användas som röstningslokaler, och som ger väljarna goda möjligheter att rösta. Detta
avser både lokalisering, tillgänglighet och öppethållande.
Kommunen bestämmer själv vilka lokaler som ska användas som röstningslokaler och vilka
tider de ska hålla öppet. Förtidsröstningen planeras att hållas i fyra olika röstningslokaler
placerade i olika delar av Kungälv. Öppettiderna i röstningslokalerna sätts till tider och lokaler
som ska ge alla röstberättigade personer jämlika förutsättningar att avlägga sin röst i
europaparlamentsvalet 2019.
Förvaltningen föreslår att öppettiderna för röstningslokaler 2019 fastställs.
Tilläggsyrkande
Karl-Johan Bondesson (MP): All röstning, såväl förtidsröstning som röstning på valdagen, bör
förläggas i samma lokal i valdistriktet Marstrand. Projektledare för val 2019 får i uppdrag att
utreda om det är möjligt att förlägga även förtidsröstningen på Marstrand i Strandverket.
Rätten att besluta om vallokal för valdistriktet Marstrand delegeras till projektledare för val
2019.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att valnämnden beslutar att anta KarlJohan Bondessons (MP) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Öppettider för förtidsröstning, europaparlamentsval 2019 2019-02-11
Bilaga Öppettider för förtidsröstning 2019 2019-02-11
Beslut
1. Öppettider för röstningslokaler 2019 fastställs.
2. Projektledare för val 2019 får i uppdrag att utreda om det är möjligt att förlägga
även förtidsröstningen på Marstrand i Strandverket. Rätten att besluta om
vallokal för valdistriktet Marstrand delegeras till projektledare för val 2019.
__________
Expedieras till:

Martina Hammarström, Oskar Ivarsson, Jennie Råå, Lena Johansson
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För kännedom till:

§ 6/2019

Beslut om särskild arvodering för projektledare och projektkoordinator
valår 2019 (Dnr VN2019/0003)
Enligt valnämndens beslut 2001-09-27 § 17 ska projektledaren av valet arvoderas med 2000 kr
per månad under sammanlagt 8 månader för varje val. I samband med val 2014 arvoderades
även projektadministratör för sina insatser, där summan uppräknades till densamma som för
projektledaren.
I samband med val till europaparlamentet i maj 2019 kommer projektledare Martina
Hammarström och projektkoordinator Oskar Ivarsson i Kungälvs kommun att arbeta under
perioden 1 januari – 31 maj med förberedelser för valet. Både projektledare och
projektkoordinator kommer starta sitt arbete i januari 2019. I samband med val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige 2018 beslutade valnämnden att höja arvoderingen till
2500 kronor med hänsyn till att arvodet inte justerats sedan 2001.
Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar enligt följande:
1. Projektledare för europaparlamentsvalet 2019 arvoderas med 2500 kronor per månad
under perioden 1 januari – 31 maj 2019, sammanlagt 5 månader.
2. Projektkoordinator för europaparlamentsvalet 2019 arvoderas med 2500 kronor per
månad under perioden 1 januari – 31 maj 2019, sammanlagt 5 månader.
3. Arvodet utbetalas från kommunens budget för allmänna val. Utbetalning sker
retroaktivt för de månader som eventuellt hinner passera innan valnämnden fattar
beslut i frågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om särskild arvodering för projektledare och projektkoordinator valår
2019 2019-02-06
Beslut
1. Projektledare för europaparlamentsvalet 2019 arvoderas med 2500 kronor per månad
under perioden 1 januari – 31 maj 2019, sammanlagt 5 månader.
2. Projektkoordinator för europaparlamentsvalet 2019 arvoderas med 2500 kronor per
månad under perioden 1 januari – 31 maj 2019, sammanlagt 5 månader.
3. Arvodet utbetalas från kommunens budget för allmänna val. Utbetalning sker
retroaktivt för de månader som eventuellt hinner passera innan valnämnden fattar
beslut i frågan.
__________
Expedieras till:

Martina Hammarström, Oskar Ivarsson, Soltak/Lön
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§ 7/2019

Personer utsedda att kvittera ut försändelser med röster (Dnr
VN2019/0004)
Postnord har inkommit en begäran med nämndens protokoll över beslut om vem eller vilka
som har rätt att kvittera ut valnämndens värdeförsändelser i samband med valet 2019.
Inget av kommunfullmäktiges strategiska mål eller styrdokument reglerar kvittering av
försändelser till valnämnden å dess vägnar. Dock är det en viktig del av den demokratiska
processen att valsedlar och försändelser hanteras på ett säkert sätt och efter fastställda rutiner.
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt om de personer som jobbar med och ansvarar för
administrationen av valet 2019, samt de personer vars arbete normalt innefattar att kvittera
försändelser till Kungälvs kommun, befullmäktigas att var för sig utkvittera valnämndens
värdeförsändelser med röster från Postnord, på Postcenter eller motsvarande.
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut:
Martina Hammarström, Oskar Ivarsson, Paul Hage Boutrus, Maria Karlsson och Mikael
Stafberg befullmäktigas att var för sig, på samma sätt som valnämndens ordförande Billy
Kaldemark, utkvittera valnämndens värdeförsändelser med röster från Postnord, på Postcenter
eller motsvarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Personer utsedda att kvittera ut försändelser med röster 2019-02-14
Beslut
Martina Hammarström, Oskar Ivarsson, Paul Hage Boutrus, Maria Karlsson och
Mikael Stafberg befullmäktigas att var för sig, på samma sätt som valnämndens
ordförande Billy Kaldemark, utkvittera valnämndens värdeförsändelser med röster
från Postnord, på Postcenter eller motsvarande.
__________
Expedieras till:

Postnord, via Ronald.h.fredriksson@postnord.com
Martina Hammarström, Oskar Ivarsson, Paul Hage Boutrus, Maria Karlsson Mikael Stafberg, Billy
Kaldemark

För kännedom till:

Valnämnden, Kundcenter/Jennie Råå
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§ 8/2019

Beslut om onsdagsräkning, europaparlamentsval 2019 (Dnr VN2019/0006)
På onsdagen efter valdagen ska valnämnden enligt vallagens (2005:837) kapitel 12
sammanträda för att genomföra rösträkning. Under sammanträdet räknar valnämnden de
röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt.
Förvaltningen föreslår att valnämnden antar följande förslag till beslut:
1. Valnämnden i Kungälvs kommun sammanträde onsdagen den 29 maj klockan 9:00 gör
att genomföra röstsammanräkning för europaparlamentsvalet 2019.
2. Sammanträdeslokalen fastställs till Carlstensrummet, plan 2 i stadshuset.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om onsdagsräkning, europaparlamentsval 2019 2019-02-25
Beslut
1. Valnämnden i Kungälvs kommun sammanträde onsdagen den 29 maj klockan 9:00 gör
att genomföra röstsammanräkning för europaparlamentsvalet 2019.
2. Sammanträdeslokalen fastställs till Carlstensrummet, plan 2 i stadshuset.
__________
Expedieras till:

Martina Hammarström, Oskar Ivarsson

För kännedom till:

Kundcenter/Jennie Råå
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§ 9/2019

Ambulerande röstmottagare för europaparlamentsval 2019 (Dnr
VN2019/0007)
Kommunen ska enligt lag ha ambulerande röstmottagare tillgängliga i samband med val, för att
väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett
röstmottagningsställe ska kunna avlägga sin röst.
Förvaltningen bedömer det inte möjligt att arbetet som ambulerande röstmottagare ryms inom
ram för valkansliets arbetsuppgifter 2019. Som ambulerande röstmottagare föreslås två
personer som genom Arbetsmarknadsenheten (AME) i Kungälvs kommun får timanställning
under perioden 2-26 maj, för att vara ambulerande röstmottagare och sköta andra
administrativa och praktiska uppgifter som krävs för att genomföra europaparlamentsvalet
2019.
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut:
Joakim Widell och Felix Nguyen utses till ambulerande röstmottagare i Kungälvs kommun för
valår 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ambulerande röstmottagare för europaparlamentsval 2019 2019-02-07
Beslut
Joakim Widell och Felix Nguyen utses till ambulerande röstmottagare i Kungälvs
kommun för valår 2019.
__________

Justeras sign
VALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2019-03-12
12 (13)

§ 10/2019

Valsedlarnas placering i vallokalerna, europaparlamentsvalet 2019 (Dnr
VN2019/0008)
Valsedlar skall finnas i samtliga röstnings- och vallokaler och ska placeras avskärmat, antingen i
eller i anslutning till lokalen. Det är av stor vikt att alla partiers valsedlar behandlas och
presenteras likvärdigt. Partier som fått mer än en procent av rösterna vid något av de två
senaste valen till europaparlamentet ska finnas i alla röstnings- och vallokaler.
Förvaltningen bedömer att det neutralaste sättet att placera valsedlarna är i bokstavsordning
efter partiernas registrerade namn. Blanka valsedlar placeras först.
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut:
1. Valsedlar för val till europaparlamentet 2019 placeras i bokstavsordning utifrån
partiernas registrerade namn. Blanka valsedlar placeras först.
2. Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de partivalsedlar som inte
omfattas av valnämndens ansvar till samtliga röstnings- och vallokaler. Dessa valsedlar
placeras i separat ställ för valsedlar.
3. Röstmottagarna ansvarar för placeringen av samtliga valsedlar i ställ för valsedlar, och
att detta sker på ett korrekt sätt i bestämd ordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Valsedlarnas placering i vallokalerna, europaparlamentsvalet 2019 2019-02-14
Beslut

__________

1. Valsedlar för val till europaparlamentet 2019 placeras i bokstavsordning
utifrån partiernas registrerade namn. Blanka valsedlar placeras först.
2. Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de partivalsedlar
som inte omfattas av valnämndens ansvar till samtliga röstnings- och
vallokaler. Dessa valsedlar placeras i separat ställ för valsedlar.
3. Röstmottagarna ansvarar för placeringen av samtliga valsedlar i ställ för
valsedlar, och att detta sker på ett korrekt sätt i bestämd ordning.

Expedieras till:

Martina Hammarström, Oskar Ivarsson

För kännedom till:
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§ 11/2019

Sammanträdestider 2019
Valnämnden diskuterar behovet av kommande sammanträden och kommer gemensamt fram
till att nästa sammanträde hålls den 6 september.
Beslut
Valnämnden sammanträder 09:00 den 6 september.
__________

Justeras sign
VALNÄMNDEN

