
 
 

 
Valnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 01 – 11 | 2022-01-27 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, samt digitalt via Teams,  
torsdagen den 27 januari 2022 kl 14:00 – 15:25 
 

Beslutande Helene Stranne (M), Ordförande 
Kerstin Johansson (C) - digitalt 
Christer Ullbro (L) - digitalt 
 

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

Närvarande ersättare 
 
Peter Håkansson (M), §§ 1-8 – digitalt 
Lill Grimani (KD) §§ 1-2, 11 - digitalt 
Eva Gustavsson (S) – digitalt 
Stefan Karlsson (S) – digitalt 
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulrica Constin, nämndsekreterare & 
valsamordnare 
Camilla Kristiansson, ordförande valdistrikt – 
digitalt 
Elving Claesson, ordförande valdistrikt – 
digitalt 
Jan Ulvemark, ordförande valdistrikt – 
digitalt 
 

 
Owe Karlsson, ordförande valdistrikt – digitalt 
Veikko Larsson, ordförande valdistrikt – digitalt 

Justerare Kent Östergren 

Justering Protokollet justeras 2022-01-28 kl. 10:00. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Helene Stranne   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Valnämndens protokoll 2022-01-27 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-01-31 – 2022-02-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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VN § 1   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Valnämnden godkänner dagordningen. 
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VN § 2   

Presentation av Valnämndens ledamöter och ersättare, valsamordnare 
och valdistriktens ordföranden  

Sammanfattning 

Valnämnden inleder valåret 2022 med att dess ledamöter och ersättare kort sig presenterar sig för 
varandra. Därefter presenterar sig valsamordnaren och valdistriktens olika ordföranden. 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
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VN § 3 Dnr KA 2022/000065  

Sammanträdesdagar 2022 

Sammanfattning 

Enligt Valnämndens reglemente, antagen av Kommunfullmäktige 2018-11-22 § 143 ska 
nämnden enligt § 6 sammanträda på dag som ordföranden eller nämnden bestämmer. 
Inför RKL-valet 2022 behöver nämnden besluta i ett antal ärenden, bland annat dessa: 
 

• Öppettider förtidsröstningslokaler 
• Vallokaler och röstningslokaler 
• Förordnande och delegation av röstmottagare 
• Utbildningstider för röstmottagare 
• Behörigheter valdatasystem 
• Uppdatering av Risk- och sårbarhetsanalys 
• Valnämndens bemanning under valet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Sammanträdestider 2022 - Valsamordnare 2022-01-18 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att sammanträda på följande dagar under 2022: 
• 2022-04-28 kl. 09:00 
• 2022-06-22 kl. 14:00 
• 2022-08-18 kl. 09:00 
• 2022-09-11 - Valdagen 
• 2022-09-14 - Onsdagsräkningen 

Skickas till 

Valkansliet 
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VN § 4  

Genomgång Valnämndens reglemente, arbetssätt och statistik 
föregående val 

Sammanfattning 

Valnämndens ordförande går översiktligt igenom Valnämndens reglemente och valsamordnaren går 
övergripande igenom valkansliets arbetssätt. Valsamordnaren redogör för statistik avseende 
förtidsröstningen samt totalt valdeltagande de senaste valen. 
 
För RKL-valet presenteras följande statistik avseende valdeltagandet: 
 
Område RKL 2018 RKL 2014 ÖKNING 
Askum-Tossene 83,77% 84,08% -0,31% 
Hunnebostrand 84,74% 83,36% 1,38% 
Kungshamn norra 81,06% 77,16% 3,90% 
Kungshamn södra 85,60% 84,54% 1,06% 
Smögen 89,19% 86,01% 3,18% 
Sotenäs 86,76% 85,09% 1,67% 
Riket 84,12% 82,84% 1,28% 

 
För EP-valet presenteras följande statistik avseende valdeltagandet: 
 
Område EP 2019 EP 2014 ÖKNING 
Askum-Tossene 

54,60% 51,30% 3,30% 
Hunnebostrand 

55,10% 47,20% 7,90% 
Kungshamn norra 

49,60% 42,00% 7,60% 
Kungshamn södra 

55,00% 44,40% 10,60% 
Smögen 

61,20% 49,00% 12,20% 
Sotenäs 54,70% 46,70% 8,00% 
Riket 55,27% 51,07% 4,20% 

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens reglemente 2018-11-22 
Statistik RKL-valet 2018 förtidsröster 
Statistik EP-valet 2019 förtidsröster 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
 
 
 

https://data.val.se/val/ep2019/prelresultat/E/valdistrikt/14/27/0306/index.html
https://data.val.se/val/ep2019/prelresultat/E/valdistrikt/14/27/0507/index.html
https://data.val.se/val/ep2019/prelresultat/E/valdistrikt/14/27/0109/index.html
https://data.val.se/val/ep2019/prelresultat/E/valdistrikt/14/27/0104/index.html
https://data.val.se/val/ep2019/prelresultat/E/valdistrikt/14/27/0401/index.html
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VN § 5 Dnr KA 2019/000800   

Information nya valdistrikt Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Valnämnden gav 2019-06-18 § 37 valsamordnaren i uppdrag att se över Sotenäs kommuns 
valdistrikt inför valet 2022. Anledningen till detta var främst på grund av att valdistrikt Askum-
Tossene till utformningen inte är optimalt för väljarna och Kungshamn Norra ligger i överkant vad 
gäller antal röstberättigade. 
 
Arbetet med att ta fram förslag på en ny valdistriktsindelning har gjorts tillsammans med 
kommunens GIS-ingenjör, valsamordnare, administrativ chef samt valnämndens ordförande, utifrån 
de siffror på röstberättigade som valmyndigheten släppte i mars 2021.  
Valnämnden beslutade 2021-05-27 § 3 att föreslå Kommunfullmäktige att justera valdistrikten 
enligt Valnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 74 att förändra 
valdistrikten och en ansökan till Länsstyrelsen gjordes. 
 
Länsstyrelsen antog kommunens förslag 2021-11-29 och Sotenäs kommun är sedan 2022-01-01 
numera indelade i 6 valdistrikt: 
 

• Smögen 
• Kungshamn Södra 
• Kungshamn norra-Hovenäset 
• Askum-Väjern-Malmön 
• Hunnebostrand 
• Bovallstrand-Tossene 

Beslutsunderlag 

Beslut Valdistriktsindelning Länsstyrelsen Västra Götaland 2021-11-29 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
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VN § 6  Dnr KA 2021/000440 

Bokslut Valnämnden 2021 

Sammanfattning 

Valnämnden visar för 2021 ett mindre överskott på 14 tkr. Orsaken är lägre personalkostnader. 

Ekonomisk analys 

Drift 
Belopp i tkr 2019 2020 2021 
    
Intäkter 246 - - 
Kostnader -573 -21 -36 
Nettokostnad -327 -21 -36  
    
Budgetanslag 261 39 50 
Resultat -66 18 14  

 

Kostnaderna på 36 tkr består av årsarvode, sammanträdesarvode och lön till valsamordnare.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Bokslut Valnämnden - Ekonomichef 2022-01-14 
Bokslut Valnämnden 2021 
 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021. 
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VN § 7   

Redovisning delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-18 92503 

 
Tertialbokslut Valnämnden januari – augusti 
2021 

2021/000440 

 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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VN § 8   

Information workshops, utbildningar och valmyndighetens 
ställningstaganden 

Sammanfattning 

Valsamordnaren redogör för de ställningstaganden som Valmyndigheten har tagit efter EP-valet 
2019 fram till 2021-12-17.  
Dessa är: 

• Identitetskontroll vid röstning - Brev 9V 2021 
• Värdeneutrala röstmottagningsställen - Brev 7V 2021 
• Valkuvert innehållande flera valsedlar - Brev 7V 2021 
• Samtycke till kandidatur - Brev 8V 2020 
• Avskärmning av platsen för valsedlar - Brev 8V 2020 
• Tidsramar ambulerande röstmottagning - Brev 8V 2020 
• Röstmottagarnas utbildning - Brev 8V 2020 
• Valsedlarnas ordning i valsedelställen- Brev 8V 2020 

 
Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning i 
rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet men vägledande för 
valadministrationen. 
 
Valsamordnaren redogör för de utbildningar och workshops som har genomförts. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning Valmyndighetens viktiga ställningstaganden - 2021-12-17 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av redovisade ställningstaganden. 
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VN § 9 Dnr KA 2022/000063   

Behörigheter i VALID 

Sammanfattning 

Skatteverket har tillsammans med Valmyndigheten arbetat fram ett nytt IT-stöd för 
valadministrationen inför valet 2022 som heter Valid. 
 
Valid är behörighetstyrt och det är Länsstyrelsen som måste ge åtkomst och behörighet till 
Valid för de som ska vara behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen. 
Därefter kan dessa hantera övriga behörighetsroller inom kommunen. 
 
Det är Valnämnden som ansvarar för behörighetsadministrationen och för användarna i 
Sotenäs kommun. 
Valnämnden behöver därför fatta beslut om: 

• Vilka som ska vara behörighetsadministratörer i Valid. Det får finnas max fyra 
behörighetsadministratörer i varje kommun. 
Behörighetsadministratörer kan i sin tur lägga till och ta bort behörighetsroller för 
kommunens övriga användare. 

• Vilka av behörighetsadministratörerna som också ska ha rollen inskrivare. Rollen inskrivare 
krävs för att kunna lägga till och ta bort användare i Valid. 

 
De som ska vara behörighetsadministratörer och inskrivare ska begära åtkomst och 
behörighet till Valid hos Länsstyrelsen och då bifoga ett formellt beslut från Valnämnden 
som påvisar att de har blivit utsedda. 
 
För att minska sårbarheten i valarbetet anser förvaltningen att två tjänstepersoner bör ha 
både rollen som behörighetsadministratör och inskrivare. 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 
Följer de krav på tilldelning av behörigheter som ställs av Länsstyrelsen. 

Organisation och personal 
Behövs för att säkerställa att valkansliet har de behörigheter som krävs för att arbetet med 
valet kan fortgå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Behörigheter i VALID – Valsamordnare 2022-01-17 
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Forts. VN § 9 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser följande personer som behörighetsadministratörer och inskrivare i 
valdatasystemet VALID: 

• Anna-Lena Höglund – Administrativ chef 
• Ulrica Constin – Valsamordnare och nämndsekreterare 
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VN § 10 Dnr KA 2022/000066  

Röstningslokaler och vallokaler 2022 

Sammanfattning 

Röstningslokaler är lokaler där förtidsröstning sker 18 dagar före valet samt under valdagen. I alla 
kommuner måste det alltid finnas minst en röstningslokal öppen varje dag som förtidsröstningen 
kan ske, samt en röstningslokal öppen på valdagen under samma tid som vallokalerna. 
 
Vallokal är den speciella lokal som varje valdistrikt har dit väljarna i det egna distriktet går 
och röstar under valdagen. Det är i vallokalen som respektive röstlängd finns. Ingen annan 
kan rösta i den här lokalen under valdagen. 
 

Beskrivning av ärendet 

Inför EP-valet 2019 gjordes en utvärdering kring antal röstningslokaler, antal vallokaler 
och röstmottagningsorganisationen i Sotenäs kommun. 
Under 2021 utreddes frågan om Sotenäs kommuns valdistrikt som mynnade ut i ett beslut i 
Kommunfullmäktige att ansöka om att få utöka antalet valdistrikt till sex stycken samt att justera 
gränserna för ett par av den tidigare distrikten. Detta godkännes av Länsstyrelsen vilket innebär att 
inför valet 2022 är Sotenäs kommun indelat i sex valdistrikt: 

• Bovallstrand-Tossene 
• Hunnebostrand 
• Askum-Väjern-Malmön 
• Kungshamn Norra-Hovenäset 
• Kungshamn Södra 
• Smögen 

 
Detta tillsammans med ökade lagkrav vad gäller bland annat hantering av valsedlar i lokalerna har 
gjort att vissa förändringar vad gäller vilka lokaler som ska användas till RKL-valet 2022 behöver 
göras. 
Hänsyn har tagits till tidigare års antal röstande, lokalernas utformning och placering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Röstningslokaler och vallokaler 2022 – Valsamordnare 2022-01-20 

Yrkande 

Helene Stranne (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med justeringen att Smögengården ersätts 
med Spruthuset på Smögen som röstningslokal under förtidsröstningen perioden 2022-08-24 – 
2022-09-10 samt att Askums församlingshem också ska användas som röstningslokal för 
förtidsröstningen under valdagen 2022-09-11 och att Valnämndens ordförande och vice ordförande 
ges delegation på att besluta om eventuella förändringar avseende vallokaler och röstningslokaler 
under valet 2022. 
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Forts. VN § 10 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Helene Strannes (M) förslag och finner att Valnämnden antar 
detta. 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att ha följande röstningslokaler under förtidsröstningen  
2022-08-24 – 2022-09-10: 

• Kulturhuset Hav och Land 
• Spruthuset Smögen 
• Kommunhuset 

 
Valnämnden beslutar att ha följande vallokaler under valdagen 2022-09-11: 

• Sotenäs idrottshall B-hallen 
• Folkets Hus i Kungshamn 
• Väjerns gamla skola 
• Smögens skola 
• Kulturhuset Hav & Land 
• Bovallstrands skola 

 
Valnämnden beslutar att ha följande röstningslokaler under valdagen 2022-09-11: 

• Tossene Bygdegård 
• Malmön Folketshus 
• Kommunhuset 
• Askums församlingshem 

 
Valnämnden beslutar att ge ordföranden och vice ordföranden delegation på att besluta om 
eventuella förändringar avseende vallokaler och röstningslokaler under valet 2022. 
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VN § 11   

Information röstmottagningsorganisation 

Sammanfattning 

Ordföranden redogör sammanfattningsvis för beslut om att digitalisera 
röstmottagningsorganisationen och att person som ska kunna utses till ordföranden/vice ordförande 
i respektive valdistrikt samt ansvarig för röstningslokal krävs att vara digitalt tillgänglig via e-post 
och på mobiltelefon tiden före valet, under förtidsröstning samt på valdagen inklusive valnatten och 
perioden närmast efter valet som togs i Valnämnden 2019-01-23 § 7. 
Beslutet innebär också att rekrytering av röstmottagare ska ske av valkansliet i samråd med 
ordförande/vice ordförande för respektive valdistrikt. 
 
I huvudsak sänds all information från Valmyndigheten till Valnämnden digitalt. Detta görs för att 
säkerställa att Valnämnden snabbt och effektivt ska kunna ta del av information, uppdateringar och 
annat som kan påverka arbetet med valet. Valnämnden i sin tur har som uppgift att informera 
valdistriktens ordförande och vice ordförande som i sin tur har som uppgift att säkerställa att 
samtliga röstmottagare nås av informationen omgående. Det kan vara brådskande information som 
påverkar röstmottagarens arbete i vallokalen/röstningslokalen med omedelbar verkan. 
För att Sotenäs kommun ska kunna upprätthålla informationssäkerheten till förordnade 
röstmottagare samt upprätthålla det digitala arbetssätt som kommunen antagit behöver den som 
rekryteras som ordförande/vice ordförande för valdistrikten samt ansvarig för 
förtidsröstningslokalerna på valdagen kunna hantera detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag VN 2019-01-23 § 7 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
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