
 
 

 
Valnämnden | Protokoll Valnämndens Preliminära Rösträkning| 2019-05-29 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 29 maj 2019 kl 08:00 – 11:30 
 

Närvarande 
ledamöter 

Helene Stranne (M), Ordförande 
Håkan Hanson (L) 
Kerstin Johansson (C) 

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

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulrica Constin, valsamordnare 
Jan Ulvemark, valdistriktsordförande Smögen 
Camilla Kristiansson, valdistriktsordförande 
Hunnebostrand 

 
 

Justerare Viviann Gustafsson 

Justering Protokollet justeras måndag 2019-06-03 kl. 15:00 på kommunkansliet.  

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Helene Stranne   
Justerare    

 Viviann Gustafsson   
 

Anslagsbevis 
Valnämnden protokoll 2019-05-29 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-06-03 – 2019-06-25. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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VN § 32   

Genomförande av Valnämndens preliminära rösträkning EU-valet 2019 

Valnämnden öppnar sammanträdet 

Valnämndens ordförande hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet kl. 08:15. 
 
Valurnan visas upp kl. 08:26 och konstateras tom samt försedd med 3 stycken sigill över respektive 
öppning för valsedlarna. Sigillen har nummer A15842 (gul öppning), A056413 (vit öppning) och 
A15842 (blå öppning). Närvarande är Helene Stranne, Camilla Kristiansson, Kerstin Johansson, 
Håkan Hansson, Viviann Gustafsson, Jan Ulvemark, Kent Östergren och Ulrica Constin. 
 

Kontrollräkning förtidsröster kvar i kommunen 
Kontrollräkning av antal röster kvar i kommunen för den preliminära rösträkningen görs av Jan 
Ulvemark, Vivianne Gustafsson, Håkan Hansson och Kerstin Johansson. Antal röster som 
framräknas finns i lokalen är 186 stycken och konstateras stämma med antal enligt Valdatabasens 
uppgift (Sammanställning förtidsröster 2019). 
 

Granskning av förtidsröster kvar i kommunen 
Granskning av förtidsröster kvar i kommunen startar kl. 08:40 och genomförs av Jan Ulvemark och 
Camilla Kristiansson. Införande och kontroll av röstlängd genomförs av Helene Stranne och 
Viviann Gustafsson. Nedläggning i valurna genomförs Håkan Hansson och Kent Östergren. 
Kontroll av antal infört i röstlängd genomförs av Kerstin Johansson. 
 
0104 Kungshamn Södra 
 Alla ej tidigare granskade förtidsröster godkänns. 8 markeringar görs i röstlängd. 

1 styck tidigare felsänd förtidsröst godkänns och förs in i röstlängd Kungshamn Norra. 
1 styck brevröster (gul) och 1 styck ambassadröst (vit) godkänns. 2 markeringar görs i 
röstlängden. 
Totalt 10 markeringar V görs i röstlängden.  

  
0109 Kungshamn Norra 
 Alla ej tidigare granskade förtidsröster godkänns. 24 markeringar görs i röstlängd.  

2 styck tidigare underkänd förtidsröst godkänns och förs in i röstlängd. 2 markeringar 
görs i röstlängd. 
1 styck tidigare felsorterad förtidsröst (Kungshamn Södra) godkänns. 1 markering 
görs i röstlängd. 
7 styck brevröster (gul) godkänns. 7 markeringar görs i röstlängden. 
Totalt 34 markeringar V görs i röstlängden.  
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0306 Askum-Tossene 
Alla ej tidigare granskade förtidsröster godkänns. 102 markeringar görs i röstlängd. 
1 styck tidigare underkänd förtidsröst blir fortsatt underkänd (ej återlämnad 
ångerröst). 
6 styck brevröster (gul). 6 markeringar görs i röstlängden. 
Totalt 108 markeringar V görs i röstlängden.  

 
0401 Smögen 
 Alla ej tidigare granskade förtidsröster godkänns. 8 markeringar görs i röstlängd. 

6 styck brevröster (gul) godkänns. 6 markeringar görs i röstlängden. 
Totalt 14 markeringar V görs i röstlängden.  

 
0507 Hunnebostrand 
 Alla ej tidigare granskade förtidsröster godkänns. 9 markeringar görs i röstlängd. 

5 styck tidigare underkända förtidsröst godkänns och förs in i röstlängd. 5 markeringar 
görs i röstlängd. 
2 styck brevröster (gul) finns inte i röstlängden och underkänns, 2 styck 
ambassadröster (vit) godkänns. 2 markeringar görs i röstlängden. 
Totalt 16 markeringar V görs i röstlängden.  
 

Granskningen och nedläggning av valkuvert i valurna är klar kl. 10:30. 
Därefter hanterar Helene Stranne underkända förtidsröster och Ulrica Constin tomma ytterkuvert 
godkända brevröster enligt manual Valnämndens preliminära rösträkning. 

Rösträkning 
Valurnan öppnas och rösträkningen påbörjas kl. 10:38 och genomförs av Camilla Kristiansson, 
Kerstin Johansson, Håkan Hansson, Viviann Gustafsson, Ulrica Constin och Jan Ulvemark.  
 
Rösträkningen avslutas kl. 11:00. 
Valkassarna överlämnas till Helene Stranne och Kent Östergren som genomför kontroll enligt 
manual Kommunens mottagning på valnatten inför transport till Länsstyrelsen som utförs av 
desamma. 
 

Valnämndens preliminära rösträkning avslutas 
Valnämndens preliminära rösträkning av EU-valet 2019 avslutas kl. 11.30. 
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