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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Alvö, Kungshamn, samt digitalt via Teams, torsdagen den 27 maj 2021 kl 09:00  
 

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

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

Närvarande 
ersättare 

 
Kristina Bock Grahl (C) - digitalt 
Eva Gustavsson (S) - digitalt 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulrica Constin, nämndsekreterare & 
valsamordnare 

 
 

Justerare Kent Östergren 

Justering Protokollet justeras omedelbart. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Helene Stranne   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Valnämnden protokoll 2021-05-27 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-05-27 – 2021-06-18. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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VN § 1   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Valnämnden fastställer dagordningen. 
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VN § 2 Dnr 2021/000440  

Tertialbokslut Valnämnden 2021 

Sammanfattning 

Valnämndens resultat efter fyra månader visar på ett överskott om +11,5 tkr. Prognosen på helår 
beräknas till +-0. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Tertialbokslut januari-april 2021 Valnämnden - Ekonomichef 2021-05-19 
Tertialbokslut januari-april 2021 Valnämnden 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner upprättat tertialbokslut januari-april 2021. 
 
 

Skickas till 

Ekonomichefen 
 



 
 

 
Valnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 01 – 05 | 2021-05-27 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(10)
 

 
 

VN § 3 Dnr 2019/000800  

Justering av Sotenäs kommuns valdistrikt 

Sammanfattning 

Valnämnden gav, 2019-06-18 § 37, valsamordnaren i uppdrag att se över Sotenäs kommuns 
valdistrikt inför valet 2022 i god tid så att Kommunfullmäktige kan ta ett eventuellt beslut på 
förslag till ny valdistriktsindelning för att sända till Länsstyrelsen senast 30 november 2021.  
 
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. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. I 
Sotenäs kommun ligger snittet på cirka 1 500 röstberättigade per valdistrikt. Det största distriktet 
ligger på cirka 1 720 (Kungshamn Norra). 
 
Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i valgeografin och de utgör grunden för 
valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och 
omfattning anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna. 
Ansvariga för att göra en valdistriktsindelning är följande: 

• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen. 
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt. 
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor tillsammans med Valmyndigheten. 

 
Det finns ett antal regler att rätta sig efter när valdistriktsindelningen gör. Det är bland annat 
följande, som i vissa fall berör Sotenäs kommuns nuvarande valdistrikt: 

• Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta. Det betyder att ett valdistrikt inte får 
delas upp i enklaver. 

• Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra 
väg till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg 
till sin egen vallokal. 

• Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. 
vattendrag och vägar, som ligger fast mellan valen. 

 
I mars 2021 släppte Valmyndigheten nya siffror över antal röstberättigade per valdistrikt i 
Sverige. Nedan följer en jämförelse från 2014 fram till årets siffror: 
 

Röstberättigade 2021 2019 2014 
Askum-Tossene 1 761 1 692 1 629 
Hunnebostrand 1 707 1 601 1 668 
Kungshamn norra 1 748 1 703 1 747 
Kungshamn södra 1 314 1 302 1 289 
Smögen 1 162 1 168 1 120 
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Forts. VN § 3 

Askum- Tossene valdistrikt 
Askum-Tossenes valdistrikt innefattar idag en sträckning från Bohus-Malmön norrut över hela 
Askum, Ramsvik, Tossene samt hela Bovallstrand med totalt 1 761 röstberättigade, se 
beslutsunderlag Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021. Historiskt är det 
många i detta valdistrikt som väljer att förtidsrösta. Detta leder i sin tur till att det blir en hög 
arbetsbelastning för den vallokalen på valdagen då alla förtidsröster ska prickas av i röstlängden 
samt räknas. Detta arbete ska utföras samtidigt som röstningen pågår i vallokalen vilket också leder 
till att arbetet med förtidsröster tar lång tid. Varje valdistrikt har endast ett exemplar av röstlängden. 

Förslag på ny valdistriktsindelning 
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. 
 
Förslaget, beslutsunderlag Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 innebär att: 

• Bovallstrand-Tossene blir ett eget valdistrikt 
• Väjern-Askum blir ett eget valdistrikt 
• Kungshamn Norra blir mindre då Väjern istället tillhör Askum-Väjern 
• Sotenäs kommun får 6 valdistrikt mot dagens 5 

o Smögen 
o Kungshamn Södra 
o Kungshamn Norra 
o Väjern-Askum 
o Hunnebostrand 
o Bovallstrand-Tossene 

 
Antal röstberättigade per valdistrikt 2021 blir följande 
 

Röstberättigade Dagsläget Nytt förslag 
Askum-Tossene 1 761 - 
Väjern-Askum - 1 342 
Hunnebostrand 1 707 1707 
Kungshamn norra 1 748 1 223 
Kungshamn södra 1 319 1 319 
Smögen 1 162 1 165 
Bovallstrand-Tossene - 944 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Valnämnden behöver budgetera för ytterligare vallokal samt fler valarbetare inför valet 2022. 
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Forts. VN § 3 

Regelverk  
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Förslaget innebär att Bovallstrand-Tossene inte når detta krav. Ett valdistrikt får ligga utanför 
intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är bland 
annat att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort. 
Det pågår för tillfället ett antal detaljplanearbeten i Bovallstrand. Uppgifter från plan- och 
exploateringsenheten i kommunen gör gällande att dessa i nuläget omfattar cirka 101 nya bostäder. 
Detta gör att valdistriktet Bovallstrand-Tossene inom de närmsta 10 åren väntas öka antal 
röstberättigade till över 1 000 vilket ger skäl till att godkänna att valdistriktet såsom det ser ut idag. 

Organisation och personal  
Valnämnden behöver rekrytera fler valarbetare inför valet 2022. Detta behöver dock göras oavsett 
om valdistrikten förändras eller inte. 

Medborgarperspektiv 
Valdistrikten är mer naturligt uppdelade kring ett område som medborgaren känner en tillhörighet 
till såsom Bovallstrand. Det blir närmare till vallokalerna och en tydligare förståelse för vilka 
områden som tillhör vilket valdistrikt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtanden justering valdistrikt - Valsamordnare 2021-05-19 
Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 – 2021-05-19 
Karta inkl. valberättigade Valdistrikt Översikt Sotenäs 2021 

Yrkande 

Helene Stranne (M) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: 
• att föreslaget valdistrikt Väjern-Askum föreslås få namnet Askum-Väjern-Malmön och att 

valdistrikt Kungshamn norra föreslås få namnet Kungshamn norra-Hovenäset. 
• att motiveringen till Länsstyrelsen ska justeras till: 

o Uppnå distinkta likvärdiga områden och mer jämnt fördelad geografisk storlek av 
valdistrikten. 

o Ökad tillgänglighet och effektivare arbete med förtidsröster under valdagen. 
o att föreslaget valdistrikt Bovallstrand-Tossene väntas öka i folkmängd med 

anledning av pågående detaljplanearbeten i området 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Helene Strannes (M) tilläggsförslag och finner att Valnämnden 
antar detta. 
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Forts. VN § 3 

Valnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslår nya valdistrikt för Sotenäs kommun till Länsstyrelsen enligt 
beslutsunderlag Förslag nya valdistrikt Sotenäs kommun 2022 daterat 2021-05-27 med följande 
motiveringar: 

- Uppnå distinkta likvärdiga områden och mer jämnt fördelad geografisk storlek av 
valdistrikten 

- Ökad tillgänglighet och effektivare arbete med förtidsröster under valdagen. 
- Att föreslaget valdistrikt Bovallstrand-Tossene väntas öka i folkmängd med anledning av 

pågående detaljplanearbeten i området 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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VN § 4 Dnr 2021/000013  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-04-28 89403 

 
Delegationsbeslut Valnämndens budget 
2022 

2021/000390 

2021-01-15 87175 
 

Delegationsbeslut - Godkännande av 
valnämndens årsbokslut 2020 

2021/000044 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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VN § 5   

Information från Valmyndigheten 

Sammanfattning 

Ordföranden går igenom information som inkommit från Valmyndigheten. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
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