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 Sammanträdesdatum Diarienummer 
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Justeringens tid och plats 2018-05-16 
  
Sekreterare   Paragrafer 8 - 17 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Tomas Nyman 
  
Justerare  
 Hans-Robert Hansson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-05-14 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-16 Datum då anslaget tas ned 2018-06-07 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2018-05-14 kl 15.00–16.30 
 Stadshuset Hamnkapten Hallberg 
Beslutande  
Ledamöter Tomas Nyman (OPOL), Ordförande 

Marita Lindhav (OPOL), vice ordförande 
Morgan Gutke (C) 
Hans-Robert Hansson (L) 

  
  
Tjänstgörande ersättare Sten Brodén (V) 
  
Övriga deltagare Ulrika Haugland, sekreterare 
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 KS/2017-0603 

VN § 8 Vallokaler för förtidsröstning vid kommande 
allmänna val 

Valnämndens beslut 
att förtidsröstning ska ske i lokaler hos Strömstads Museum och på Strömstad 
Gymnasium enligt följande:  

Måndag – fredag 10.00-17.00 med förlängt öppethållande till kl. 18.00 till onsdag 
och torsdag sista veckan.  

Lördagar och söndagar mellan 10.00 – 14.00 förutom på valdagen då det skall 
vara öppet till 20.00.  

På Strömstad Gymnasium den 29/8 och 30/8 samt den 5/9 och 6/9 mellan 10.00 
och 14.00. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har ansvar för all röstning i den egna kommunen, inklusive 
förtidsröstning. Förtidsröstning genom lantbrevbärare sköts som tidigare av 
posten. 

Strömstads Museum och Strömstad Gymnasium kan tillhandahålla lokal för 
förtidsröstning inför de allmänna valen 2018. Lokalen uppfyller kraven på 
tillgänglighet för funktionsnedsatta. Förtidsröstningen påbörjas den 22 augusti, 18 
dagar före valdagen. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att förtidsröstning ska ske i lokaler hos Strömstads Museum och på Strömstad 
Gymnasium enligt följande:  

Måndag – fredag 10.00-17.00 med förlängt öppethållande till kl. 18.00 till onsdag 
och torsdag sista veckan.  

Lördagar och söndagar mellan 10.00 – 14.00 förutom på valdagen då det skall 
vara öppet till 20.00.  

På Strömstad Gymnasium den 29/8 och 30/8 samt den 5/9 och 6/9 mellan 10.00 
och 14.00. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 
 Valnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-05-14  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2017-0603 

VN § 9 Förkortat öppethållande i mindre valdistrikt 
vid de allmänna valen 2018 

Valnämndens beslut 
att i samråd med Länsstyrelsen förorda att valdistrikten Strömstad Norra, Tjärnö 
och Koster får begränsa sitt öppethållande till nedan angivna tider: 

Centrum Nord                                        (1984)                08.00-20.00 

Centrum Syd                                           (1450)                08.00-20.00 

Strömstad Södra                                    (1440)                08.00-20.00 

Seläter- Hällestrand-Bojar                    (1694)                08.00-20.00 

Skee-Strömstad Östra                           (1768)                08.00-20.00 

Strömstad Norra                                    (883)                  08.00-13.00      16.00-20.00 

Tjärnö                                                       (602)                  08.00-13.00      16.00-20.00 

Koster                                                       (295)                  08.00-13.00      16.00-20.00 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt vallagen ska vallokal som huvudregel hållas öppen mellan 08.00 – 20.00 på 
valdagen. Kommunerna kan begränsa tiderna om väljarna ändå får goda 
möjligheter att rösta. Samråd skall hållas med Länsstyrelsen om föreslaget 
öppethållande. 

Valnämnden noterar att det i kommunen finns tre mindre distrikt där ett 
begränsat öppethållande är acceptabelt, utan att det kan anses försämra väljarnas 
möjlighet att rösta. 

Länsstyrelsen har inget haft att erinra mot detta. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att i samråd med Länsstyrelsen förorda att valdistrikten Strömstad Norra, Tjärnö 
och Koster får begränsa sitt öppethållande till nedan angivna tider: 

Centrum Nord                                        (1984)                08.00-20.00 

Centrum Syd                                           (1450)                08.00-20.00 

Strömstad Södra                                    (1440)                08.00-20.00 

Seläter- Hällestrand-Bojar                    (1694)                08.00-20.00 

Skee-Strömstad Östra                           (1768)                08.00-20.00 

Strömstad Norra                                    (883)                  08.00-13.00      16.00-20.00 

Tjärnö                                                       (602)                  08.00-13.00      16.00-20.00 

Koster                                                       (295)                  08.00-13.00      16.00-20.00 
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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 KS/2017-0603 

VN § 10 Ordningsföljd för placering av valsedlar i 
valsedelställ i röstningslokaler samt 
vallokaler 

Valnämndens beslut 
att valsedlar ska placeras i bokstavsordning utifrån partiets begynnelsebokstav 
(dvs från A osv) 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt information från Valmyndigheten bör Valnämnden fatta beslut om hur 
valsedlarna skall placeras i valsedelställ. Deras rekommendation är att valsedlarna 
placeras i bokstavsordning. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att valsedlar ska placeras i bokstavsordning utifrån partiets begynnelsebokstav 
(dvs från A osv) 
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 KS/2017-0603 

VN § 11 Val av ordförande och vice ordförande i 
valdistrikten 

Valnämndens beslut 
att  bemyndiga ordförande i Valnämnden att utse ordförande och vice ordförande 
i distrikten, med vice ordförande som ersättare. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att utse ordförande och vice ordförande i valdistrikten. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att  bemyndiga ordförande i Valnämnden att utse ordförande och vice ordförande 
i distrikten, med vice ordförande som ersättare. 
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 KS/2017-0603 

VN § 12 Valförrättare vid de allmänna valen 2018 

Valnämndens beslut 
att bemyndiga ordförande och vice ordförande i Valnämnden att utse 
valförrättare i valdistrikten. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att utse valförrättare i valdistrikten. 

Ordförande informerar att förfrågan har skickats ut till tidigare valförrättare, samt 
har valförrättare sökts via annons. 

En fullständig lista på valförrättare kommer att sammanställas månadsskiftet juli-
augusti. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att bemyndiga ordförande och vice ordförande i Valnämnden att utse 
valförrättare i valdistrikten. 
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 KS/2017-0603 

VN § 13 Ersättning till valförrättare, ordförande och 
vice ordförande i distrikten 

Valnämndens beslut 
att ersättning skall utgå till valförrättare med 165 kr/timme för faktiska 
tjänstgöringstimmar, samt 

att särskilt fast arvode ska utgå till ordförande med 1200 kronor och till vice 
ordförande med 850 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att fastställa ersättning till valförrättare samt arvode till 
ordförande och vice ordförande i distrikten. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att ersättning skall utgå till valförrättare med 165 kr/timme för faktiska 
tjänstgöringstimmar, samt 

att särskilt fast arvode ska utgå till ordförande med 1200 kronor och till vice 
ordförande med 850 kronor. 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 
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 KS/2017-0603 

VN § 14 Fullmakt att utkvittera valförsändelser vid de 
allmänna valen 2018 

Valnämndens beslut 
att  ge följande personer fullmakt att utkvittera postförsändelser: Marita Lindhav, 
Ulrika Haugland, Tomas Nyman, Robin Lantz, Christine Bergelin samt Jessica 
Corneliusson. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att besluta om fullmakt med rätt för personer att utkvittera 
postförsändelser i samband med allmänna valen 2018. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att  ge följande personer fullmakt att utkvittera postförsändelser: Marita Lindhav, 
Ulrika Haugland, Tomas Nyman, Robin Lantz, Christine Bergelin samt Jessica 
Corneliusson. 

Beslutet skickas till 
Postnord, Ronald H Fredriksson 
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 KS/2017-0603 

VN § 15 Valskjutsar i Strömstads kommun 

Valnämndens beslut 
att valskjutsar ska anordnas på så sätt att äldre och funktionshindrade gratis har 
möjlighet att anlita taxi till vallokalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att besluta om valskjutsar ska anordnas. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att valskjutsar ska anordnas på så sätt att äldre och funktionshindrade gratis har 
möjlighet att anlita taxi till vallokalen. 

Beslutet skickas till 
Taxi Väst 
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 KS/2017-0603 

VN § 16 Förordnande att vara ambulerande 
röstmottagare 

Valnämndens beslut 
att  bemyndiga ordförande och vice ordförande i valnämnden att utse två 
personer som skall tjänstgöra som ambulerande röstmottagare under valperioden 
2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt vallagens 7 kapitel 3a§ skall kommunen förordna personer att tjänstgöra 
som ambulerande röstmottagare mellan den 22 augusti till och med valdagen den 
9 september. Tanken är att möjliggöra för personer som har svårt att ta sig till 
röstnings- eller vallokal att rösta i hemmet exempelvis. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att  bemyndiga ordförande och vice ordförande  i valnämnden att utse två 
personer som skall tjänstgöra som ambulerande röstmottagare under valperioden 
2018. 
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 KS/2017-0603 

VN § 17 Valförrättare vid onsdagsräkningen 

Valnämndens beslut 
att  bemyndiga ordförande och vice ordförande i valnämnden att utse personer 
som skall tjänstgöra som valförrättare vid onsdagsräkningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att utse valförrättare till onsdagsräkningen i samband med de 
allmänna valen 2018. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att  bemyndiga ordförande och vice ordförande i valnämnden att utse personer 
som skall tjänstgöra som valförrättare vid onsdagsräkningen. 
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