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Plats och tid

Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, samt digitalt via Teams, torsdagen den 22 juni 2022
kl 14:00– 16:25

Beslutande

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

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

Närvarande ersättare

Peter Håkansson (M) - digitalt
Ove Svanberg (C)
Lill Pehrsson (KD)

Eva Gustavsson (S)
Stefan Karlsson (S)

Övriga deltagare

Ulrica Constin, nämndsekreterare &
valsamordnare

Justerare

Vivianne Gustafsson

Justering

Protokollet justeras 2022-06-28 på kommunkansliet, kommunhuset.

Sekreterare

Ulrica Constin
Ordförande

Helene Stranne
Justerare

Vivianne Gustafsson
Anslagsbevis

Valnämndens protokoll 2022-06-22 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2022-06-29 – 2022-07-20.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ulrica Constin
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VN § 21

Godkännande av dagordning
Sammanfattning

Valnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg som informationspunkter:
• Information från revisionen
• Valmyndighetens nyhetsbrev

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 22

Dnr KA 2022/000590

Utförande av rättelser vid felmarkering i röstlängd - RKR-valet 2022
Sammanfattning

Vid varje val förekommer att väljare nekas att rösta på grund av att det markerats i
röstlängden att de redan röstat, det vill säga att de redan är avprickade. Ofta beror detta på
att en tidigare väljare prickats av på fel rad.
Valnämnderna har historiskt hanterat felaktiga avprickningar på olika sätt. I de fall där en
väljare prickats av felaktigt anser Valmyndigheten att det är av stor vikt för förtroendet för
valsystemet att felaktiga avprickningar i möjligaste mån hanteras lika. De åtgärder som bör
vidtas ska därför vara av sådan karaktär att de kan utföras i varje vallokal i varje kommun.
Valmyndigheten har i ett ställningstagande skrivit att det är befogat att valnämnden tar ställning till
vilken funktion som ska ha befogenhet att genomföra en korrigering eller ett nekande att får lämna
en röst.
Enligt vallagen ska alltid valdistriktets ordförande eller dennes ersättare närvara vid röstmottagning
i en vallokal. Dessa fungerar som arbetsledare för valdistriktet och kan därför anses som lämpliga
att ha befogenheten att genomföra korrigering eller neka någon att rösta.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Utförande av rättelser vid felmarkering i röstlängd - Valsamordnare 2022-06-13
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att valdistriktens utsedda ordförande eller vice ordförande får befogenhet att
genomföra korrigeringar på felaktigt avprickade väljare i röstlängd eller neka väljaren att rösta
under de allmänna valen 2022.
Skickas till

Valdistriktens ordförande och vice ordförande

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 23

Dnr KA 2022/000442

Uppsamlingstillfälle utbildning röstmottagare RKR-valet 2022
Sammanfattning

Enligt vallagen ska endast den som fått en utbildning som krävs för uppdraget förordnas som
röstmottagare vilket innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla röstmottagare. Därför
villkoras förordnandet till röstmottagare med att det endast är giltigt om röstmottagaren har
medverkat på den obligatoriska utbildningen som Valnämnden arrangerar.
Valnämnden hade två utbildningstillfällen för röstmottagare, den 18:e och 19:e maj 2022. Eftersom
inte alla intresserade röstmottagare hade möjlighet att närvara vid dessa tillfällen behöver
Valnämnden ha ytterligare ett utbildningstillfälle för att dessa återstående röstmottagares
förordnande ska vara giltigt.
Detta extra utbildningstillfälle är också ämnat för de ledamöter i Valnämnden som inte hade
möjlighet att närvara vid tidigare tillfällen.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Uppsamlingstillfälle utbildning röstmottagare - Valsamordnare 2022-06-13
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att ha ett ytterligare ett obligatoriskt utbildningstillfälle för röstmottagare och
valnämndens ledamöter den 27 juni kl. 13:30.
Skickas till

Valdistriktens ordförande och vice ordförande

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 24

Dnr KA 2022/000591

Förordnande av röstmottagare RKR-valet 2022
Sammanfattning

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för
genomförandet av röstning inom kommunen och därmed även röstmottagarna. Det är valnämnden
som förordnar röstmottagarna och detta villkoras med att alla har genomgått obligatorisk
röstmottagarutbildning.
Därför villkoras detta förordnande med att det endast är giltigt om röstmottagaren har medverkat på
den obligatoriska utbildningen som Valnämnden arrangerar under våren och sommaren 2022.
Konsekvensbeskrivning
Regelverk

Beslutet följer Vallagen 3 kap. 5 §
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Förordnande röstmottagare RKR-valet 2022 - Valsamordnare 2022-06-08
Förteckning röstmottagare 2022-06-09
Valnämndens beslut

Valnämnden förordnar röstmottagare till RKR-valet 2022 enligt förteckning röstmottagare daterad
2022-06-09 under förutsättning att denne har genomgått den obligatoriska utbildningen anordnad av
Valnämnden 2022.
Valnämnden beslutar att Valnämndens ordförande, vice ordförande och valsamordnaren, två i
förening, får förordna ytterligare röstmottagare under förutsättning att dessa har genomgått den
obligatoriska utbildningen anordnad av Valnämnden 2022
Skickas till

Förordnade röstmottagare
Valkansliet
Valdistriktens ordförande och vice ordförande

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 25

Dnr KA 2022/000592

Delårsbokslut jan-april 2022 Valnämnden
Sammanfattning

Valnämndens resultat efter fyra månader visar på ett överskott om +545 tkr. Prognosen på helår
beräknas till +-0.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport valnämnden jan-april 2022 – Valnämndens ordförande 2022-06-08
Valnämndens beslut

Valnämnden godkänner delårsrapporten januari-april 2022.
Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionens ordförande
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 26

Dnr KA 2022/000592

Helårsprognos budget för maj 2022 Valnämnden
Sammanfattning

Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden.
Helårsprognos är upprättad efter maj månad. Helårsresultatet prognosticeras till +0 tkr mot budget.
Ingen avvikelse jämfört med aprils årsprognos.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Prognos budget helår Valnämnden per maj 2022 – Valnämndens ordförande 202206-10
Valnämndens beslut

Valnämnden godkänner lämnad helårsprognos per maj 2022.
Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionens ordförande
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 27

Dnr KA 2022/000065

Sammanträdestider Valnämnden 2022
Sammanfattning

Valnämnden sammanträder totalt fem gånger under 2022. Det sista beslutade sammanträdet är
förlagt till den så kallade onsdagsräkningen som infaller onsdagen efter valdagen.
För att valnämnden ska kunna ta del av erfarenheter från RKR-valet 2022 och sammanfatta
mandatperioden 2018–2022 finns ett behov att planera in ytterligare ett sammanträde under hösten
2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Sammanträdestider valnämnden 2022 – Valsamordnare 2022-06-15
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att sammanträda 2022-11-10 klockan 09:30.
Skickas till

Valsamordnare

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 28

Dnr KA 2022/000593

Delegationsordning Valnämnden
Sammanfattning

En delegationsordning reglerar rätten att fatta beslut inom en nämnds ansvarsområde och ger
delegaten i uppdrag att på dess vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Kommunallagens regler om
delegering syftar till att beslutsfattandet ska kunna anpassas till lokala förhållanden och att de
förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid över för övergripande frågor.
Valnämnden i Sotenäs kommun har ingen delegationsordning för dess ansvarsområde, utan alla
beslut tas av nämnden vid dess sammanträden. Valnämnden är aktiv vad gäller sammanträden under
begränsade perioder under en mandatperiod, eftersom de enbart ansvarar för genomförandet av val.
Arbetet för valkansliet, som agerar på valnämndens beslut, blir väldigt intensivt under en viss
period före och direkt efter ett val. Eftersom valkansliet, som det ser ut nu, måste invänta
valnämndens beslut i flertalet ärenden blir arbetet ofta ineffektivt och haltande.
Detta gör att en delegationsordning, där vissa beslut delegeras till en valsamordnare, eller annan
utsedd tjänsteperson inom kommun, kan effektivisera vissa delar av det valarbete som utförs inför
och efter valet. Enligt kommunallagen får nämnden endast delegera till en anställd i kommunen
vilket i praktiken innebär att en delegation inte kan ges till en annan förtroendevald (KL 7 kap. 5 §).
Däremot behöver vallagen kontrolleras om det finns beslut som valnämnden ska ta och som inte får
delegeras.
Konsekvensbeskrivning
Regelverk

Införande och antagande av en delegationsordning för valnämnden följer bestämmelserna i
Kommunallagen 7 kap. 5 §. Utöver detta behöver vallagen ses över i samband med arbetet att arbeta
fram en delegationsordning.
Organisation och personal

Valarbetet kommer att effektiviseras och beslutsfattandet tydligare.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delegationsordning valnämnden 2022 – Valsamordnare 2022-06-14
Valnämndens beslut

Valnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram ett förslag till en delegationsordning för
Valnämnden och återkomma till sammanträdet 2022-11-10 för ett beslut om antagande.
Skickas till

Valsamordnare
Administrativ chef
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 29

Dnr KA 2022/000594

Verksamhetsskyddsanalys RKR-valet 2022
Sammanfattning

Inför de allmänna valen 2022 läggs stor vikt vid säkerheten. Valmyndigheten har ett nära samarbete
med bland annat Säkerhetspolisen (SÄPO) och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
(MSB) i det arbetet. Valmyndigheten har valt att kalla arbetet med att skydda allmänna val mot
antagonistisk påverkan för verksamhetsskydd.
Med antagonistiska hot menas alla hot som är avsiktligt illvilliga. Det kan vara
terrorism, organiserad brottslighet eller underrättelsehot. Exempel på antagonistiska hot mot
allmänna val kan vara att hindra eller avskräcka väljare från att rösta, att hota valarbetare, att
försöka påverka valresultatet eller att undergräva förtroendet för valens
genomförande, till exempel genom att sprida falska rykten.
Verksamhetsskyddsanalys är ett systematiskt arbete med att identifiera och prioritera vad som
behöver skyddas, bedöma säkerhetshot och sårbarheter, utveckla skyddsåtgärder och ta fram en
åtgärdsplan.
Valnämndens ansvar för att skydda genomförandet av allmänna val faller inom samtliga områden.
Valmyndigheten råder valnämnderna att genomföra en verksamhetsskyddsanalys för att identifiera
övergripande skyddsvärden, hot och sårbarheter inom den egna organisationen.
Arbetet med Sotenäs kommuns verksamhetsskyddsanalys har genomförts under maj 2022
tillsammans med valnämndens ordförande, vice ordförande, valsamordnare, administratör och
kommunikationsansvarig.
Verksamhetsskyddsanalysen kan komma att behöva uppdateras närmare valdagen och kommer då
på nytt att presenteras för valnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Verksamhetsskyddsanalys RKR-valet 2022 – Valsamordnare 2022-06-13
Valnämndens verksamhetsskyddsanalys 2022-06-14
Risk- och Sårbarhetsanalys 2022-06-14
Valnämndens beslut

Valnämnden antar verksamhetsskyddsanalys och dess bilaga risk- och sårbarhetsanalys daterade
2022-06-14 och uppdrar åt valsamordnaren att vid behov återkomma med ärendet på Valnämndens
sammanträde 2022-08-18.
Beslutet skickas till

Säkerhetssamordnare
Valdistriktens ordförande och vice ordförande
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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VN § 30

Information
A) Valnämndens lokala instruktioner – information om uppdatering
Valsamordnaren och ordföranden informerar om den uppdatering som gjorts av
Valnämndens lokala instruktioner inför RKR-valet 2022 och att ärendet kommer att tas upp
för beslut till sammanträdet 2022-08-18.
B) Valnämndens bemanning valhelgen 2022
Ordföranden går igen förslaget för valnämndens bemanning valhelgen 2022.
C) Träff med valdistriktens ordförande/vice ordförande
Valsamordnaren och ordföranden informerar om träffen med valdistriktens ordförande och
vice ordförande som hölls 2022-06-21.
D) Datum för packning valmaterial
Valsamordnaren informerar om de tider som är överenskomna vad gäller packning av
valmaterial, hur det kommer att gå till och vilka som erbjudit sig att hjälpa till.
E) Festivalen Island of Light valdagen – hantering
Information ges om dialogen som varit kring hantering av bland annat parkeringsplatser i
samband med valhelgen och festivalen Island of Light. Smögen och Kungshamn Norra är de
valdistrikt som främst påverkas.
F) Valmaterial
Valsamordnaren informerar om nya valsedelsställ och valskärmar som köpts in inför valet
2022.
G) Hemsidan
Valsamordnaren informerar om att kommunens hemsida nu har information om valet 2022
och finns på https://www.sotenas.se/kommunpolitik/kommunfakta.
H) Institutionsröstningen
Valsamordnaren informerar om de överenskomna tiderna för institutionsröstningen som sker
på följande tider:
Hunnebohemmet
2022-09-07 kl. 13:00-17:00
Kvarnbergshemmet
2022-09-08 kl. 13:00-17:00
I) Revisionen
Ordföranden informerar om kontakt med revisionen och frågor som Valnämnden ska
besvara genom presidiet.
J) Valmyndighetens nyhetsbrev
Ordföranden uppmanar att samtliga ledamöter läser nyhetsbreven som kommer från
Valmyndigheten.
Justerares signatur:
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