
 
 

 
Valnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 12 – 20 | 2022-04-28 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, torsdagen den 28 april 2022 kl 09:30 – 11:25 
 

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

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

Närvarande ersättare 
 
Peter Håkansson (M) 
Ove Svanberg (C) 
 

 
Eva Gustavsson (S) 
Stefan Karlsson (S) 
 

Övriga deltagare 
 
Ulrica Constin, nämndsekreterare & 
valsamordnare 
 

 
 

Justerare Kent Östergren (S) 

Justering Protokollet justeras 2022-05-11. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Helene Stranne   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Valnämndens protokoll 2022-04-28 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-05-12 – 2022-06-02. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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VN § 12   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Valnämnden godkänner dagordningen. 
 
 
 
 



 
 

 
Valnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 12 – 20 | 2022-04-28 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 4(13)
 

 
 

VN § 13   

Redovisning delegationsbeslut  

Delegationsbeslut 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-04-05 96229 

 
Röstningslokaler och vallokaler 2022 2022/000066 

 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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VN § 14 Dnr KA 2022/000438  

Budget Valnämnd 2023 

Sammanfattning 

Nämnden kompenseras för årliga prisökningar och lönekostnadsökningar. Prisökningar 
kompenseras generellt motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI), 
både för externa kostnader och interna ersättningar. Intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. 
2023 års KPI-uppräkning uppgår i beslutade planeringsförutsättningar till 1,7 procent.  
 
Utöver prisökningar finns behov att förse samtliga förtroendevalda som har uppdrag i Valnämnden 
med arbetsverktyg som krävs för att kunna utföra sitt jobb. Uppskattning har gjorts och behovet av 
nya iPads finns och uppskattas till 5 tkr för budget 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Valnämndens budget 2023 - Ekonomichef 2022-04-21 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner för egen del föreslagen budget för 2023 med 54,5 tkr. 

Skickas till 

Ekonomichef 
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VN § 15 Dnr KA 2022/000406 

Förordnande fullmakt för kvittering av mottagning av röster till 
Valnämnden från PostNord - 2022 

Sammanfattning 

Till RKR-valet 2022 kommer PostNord att leverera och hämta förtidsröster till Sotenäs kommun 
samt leverera röstlängder. De ordinarie behörighetshandlingar som kommunen har för att kvittera 
försändelser gäller inte för värde innehållande röster varför särskild fullmakt måste tecknas. 
 
Sotenäs kommuns Valnämnd ska skicka in en fullmakt som ger ombuden rätt att kvittera 
försändelser till och från PostNord. Det är Valnämnden som beslutar om dessa ombud. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande fullmakt kvittering av mottagning PostNord – Valsamordnare 2022-04-20   
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser följande personer som ombud för kvittering av försändelser till Valnämnden 
under RKR-valet 2022: 
Ulrica Constin, Ylva Front, Anna-Lena Höglund, Jill Lindahl, Rosita Johansson, Therese Carhed, 
Åsa Amandusson, Maria Ceder Askman, Maria Zetterberg, Helene Stranne, Kent Östergren 
 
 

Skickas till 

De utsedda – för kännedom 
PostNord 
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VN § 16 Dnr KA 2022/000439   

Valnämndens lokala instruktioner - revidering 2022 

Sammanfattning 

Valmyndigheten tillhandahåller en handledning med instruktioner avseende genomförande av val 
till varje kommun. Utöver denna handledning behöver varje kommun ta fram vissa lokala 
instruktioner som gäller valarbetet. Den lokala instruktionen ska fungera som ett stöd för de 
röstmottagare som arbetar i vallokal under valdagen, samt valkansliets personal och som ett 
komplement till det utbildningsmaterial som Valmyndigheten tillhandahåller. 
 
Lagstiftning och instruktioner från valmyndigheten gäller alltid före bestämmelserna i denna 
riktlinje i det fall det skulle uppstå en avvikelse. 
 
Valnämndens lokala instruktioner antogs 2019-03-08 § 13 och reviderades 2019-05-10 § 28. Under 
arbete kring att samordna RKR-valet 2022 har det tillkommit information och instruktioner som gör 
att dessa instruktioner behöver revideras. Under våren 2022 kan ytterligare förändringar behöva 
göras eftersom Valmyndigheten ständigt kommer med ny information och nya instruktioner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Revidering Valnämndens lokala instruktioner – Valsamordnaren 2022-04-20 
Förslag revidering Valnämndens lokala instruktioner 2022-04-20 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar Valnämndens lokala instruktioner daterad 2022-04-20 och delegerar åt 
Valsamordnaren att i samråd med ordförande och vice ordförande revidera dessa utefter 
instruktioner och information som kommer från Valmyndigheten inför RKR-valet 2022. 
 

Skickas till 
Valdistriktens ordförande och vice ordförande 
Valsamordnaren 
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VN § 17  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. Systemet är behörighetsstyrt och det är 
Länsstyrelsen som ger åtkomst till det, men det är Valnämnden som ansvarar för 
behörighetsadministrationen och för användarna i Sotenäs kommun. 
 
Valnämnden beslutade 2022-01-27 § 9 att utse kommunens valsamordnare och administrativ chef 
som behörighetsadministratörer och inskrivare i Valid. Detta skedde utefter den initiala 
informationen som kom från Länsstyrelsen.   
 
Efter en dialog med Länsstyrelsen 2022-02-03 har det framkommit att det har gått ut felaktig 
information kring processen behörighetsadministration. Den nya informationen lyder: 
När kommunen har en medarbetare som vara behörighetsadministratör (BAD) samt inskrivare i 
Valid måste blanketten Begäran om behörighet skrivas under av en behörig person som på något 
sätt är utsedd av valnämnden i kommunen. 
 
Detta innebär att Valnämnden ska ta beslut om vilka inom nämnden som ska kunna begära 
behörighet för kommunens handläggare. 
 
Blanketterna Begäran om behörighet för valsamordnare och administrativ chef skrevs under av 
Valnämndens ordförande i samband med Valnämndens tidigare beslut 2022-01-27 och har sänts in 
till Länsstyrelsen. De har begärt att Valnämnden ska komplettera dessa blanketter med ett 
protokollsutdrag som ger Valnämndens ordförande behörighet att skriva under dessa blanketter. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Behörighet att begära behörighet i Valid – Valsamordnare 2022-04-20 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden ger Valnämndens ordförande behörighet att för dess räkning skriva under blanketten 
Begäran om behörighet avseende Valid.   
 

Beslutet skickas till 

Valsamordnare 
Länsstyrelsen 
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VN § 18  Dnr KA 2022/000441 

Öppettider förtidsröstning RKR-valet 2022 

Sammanfattning 

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, och pågår till och med valdagen. Det innebär att 
förtidsröstningen startar 2022-08-24 och det är kommunens Valnämnd som har ansvaret för 
planering och genomförande av förtidsröstningen samt röstning på valdagen 2022-09-11. 
Öppettiderna ska anpassas till när väljarna förväntas rösta. 
 
Förtidsröstningen ökar för varje val. Vid 2018 års riksdagsval var förtidsröstandet rekordhögt, 44,6 
% av de röstande valde att lägga sin röst i förtid vilket innebar en  
ökning med två procentenheter jämfört med 2014, enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån. 
Sotenäs kommun mottog under senaste riksdagsvalet 4 339 förtidsröster, hur många av dessa röster 
som stannade inom den egna kommunen är dock inte känt.  
 
Under hela perioden med förtidsröstning måste det i kommunen finnas minst en röstningslokal 
öppen varje dag. Antalet röstande brukar öka under sista veckan före valdagen.  
På valdagen ska minst en röstningslokal i kommunen vara öppen under samma tid som 
vallokalerna, det vill säga mellan klockan 08.00 – 20.00. Detta krav gäller för alla kommuner 
oberoende av storlek. 
Valnämnden beslutade 2022-01-27 § 10 om att ha tre röstningslokaler under perioden 2022-08-24 – 
2022-09-10 samt fyra röstningslokaler under valdagen 2022-09-11. 
 
Vallokalerna ska som huvudregel vara öppna mellan klockan 08:00-20:00. Valnämnden får i 
undantagsfall begränsa tiderna om väljarna i ett valdistrikt ändå bedöms få tillräckligt goda 
möjligheter att rösta och detta ska i så fall samrådas med Länsstyrelsen. Det bedöms inte att Sotenäs 
kommun har anledning till att begränsa öppettiderna för någon vallokal. 
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Forts. VN § 18 

Men detta utgångsläge föreslås följande öppettider för röstningslokaler: 
 

 
 RÖSTNINGSLOKALER - 24 aug. - 10 sep. 

  
Folkets Hus 
Kungshamn 

Folkets Hus Hav & 
Land 

Hunnebostrand 
Spruthuset 
Smögen 

2022-08-24 Onsdag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-08-25 Torsdag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-08-26 Fredag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-08-27 Lördag 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 
2022-08-28 Söndag 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 
2022-08-29 Måndag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-08-30 Tisdag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-08-31 Onsdag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-09-01 Torsdag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-09-02 Fredag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-09-03 Lördag 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 
2022-09-04 Söndag 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 
2022-09-05 Måndag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-09-06 Tisdag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-09-07 Onsdag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-09-08 Torsdag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-09-09 Fredag 14:00 - 19:00 14:00 - 19:00 16:00 - 19:00 
2022-09-10 Lördag 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 

 

 
 RÖSTNINGSLOKALER - Valdagen 11 sep. 

  Kommunhuset 
Askum 

församlingshem 
Stallebrottets 
föreningslokal 

Tossene 
Bygdegård 

2022-09-11 Söndag 08:00 - 20:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 
 
 
Utöver röstningslokalerna finns det även ambulerande röstmottagare att tillgå, samt 
institutionsröstning på Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet.  
Tillgängligheten för de ambulerande röstmottagarna ska fastställas av Valnämnden. 
Öppettider för röstning på Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet föreslås fastställas av 
valsamordnaren tillsammans med ansvariga för respektive boende. 
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Forts. VN § 18 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  
Beslutet följer Vallagen (2005:837). 
 

Hållbar utveckling 
Kommunen erbjuder flera röstningslokaler och som geografiskt mycket väl täcker kommunens yta, 
vilket tillgängliggör en mycket god möjlighet för väljarna att i kommunen rösta under perioden. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Öppettider röstningslokaler RKR-val 2022 – Valsamordnare 2022-04-20 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar fastställa ovan öppettider för röstningslokaler till RKR-valet 2022  
och att ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga för bokning under hela röstningsperioden. 
Valnämnden delegerar åt valsamordnaren att tillsammans med ansvariga för respektive 
Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet fastställa dag och öppettider för dess förtidsröstning. 

Beslutet skickas till 

Valdistriktens ordförande och vice ordförande 
 
  



 
 

 
Valnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 12 – 20 | 2022-04-28 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 12(13)
 

 
 

VN § 19  Dnr KA 2022/000442 

Utbildningstillfällen röstmottagare RKR-valet 2022 

Sammanfattning 

Enligt vallagen ska endast den som fått en utbildning som krävs för uppdraget förordnas som 
röstmottagare. Det 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. Inför valen 2022 trädde 
en vallagsändring i kraft 2022-02-01, vilket skärper Valmyndighetens ansvar för utbildningen. Detta 
innebär att Valnämnderna i sin utbildning av röstmottagare ska använda det utbildningsmaterial 
som är framtaget av Valmyndigheten. Valnämnderna kan vid behov komplettera eller ersätta delar 
av utbildningen så att lokala förhållanden och instruktioner återspeglas. 
 
En förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av allmänna val, tidigare 
påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och fler incidenter under 
föregående val gör att Valmyndigheten anser att det finns behov av att stärka skyddet av allmänna 
val i Sverige. Med anledning av detta bedöms det att röstmottagarna i Sotenäs kommun bör få en 
separat utbildning i lokal valsäkerhet 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Utbildningstillfällen röstmottagare – Valsamordnare 2022-04-20 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 
- att obligatorisk röstmottagningsutbildning för röstmottagare till RKR-valet 2022 ska ske: 

 Onsdag 18 maj kl. 17:30 
 Torsdag 19 maj kl. 17:30 

 
- att obligatorisk säkerhetsutbildning för röstmottagare till RKR-valet 2022 ska ske: 

 Onsdag 17 augusti kl. 17:30 
 Torsdag 18 augusti kl. 17:30 

 
- att varje röstmottagare måste medverka på båda utbildningarna vid minst ett tillfälle 
- att valnämndens ledamöter och ersättare ska medverka på båda utbildningarna vid minst ett 

tillfälle 
 
 

Skickas till 
Valdistriktens ordförande och vice ordförande 
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VN § 20 Dnr KA 2022/000063   

Information 

Sammanfattning 

 
A) Röstmottagningsorganisation 

Valsamordnaren redogör för aktuell status gällande antal röstmottagare och kampanjen för 
att intressera fler. 
 

B) Valmyndighetens ställningstaganden 
Valsamordnaren och ordföranden går igenom de nya ställningstagandena från 
Valmyndigheten som inkommit sedan senaste sammanträdet 2022-01-27. 
 

C) Säkerhetsarbete 
Valsamordnaren informerar om kommunen nya säkerhetsstrateg och samarbetet med henne 
inför valet 2022. 
 

D) Digitala verktyg 
Valsamordnaren informerar om möjligheten att låna en PC, för de ledamöter i Valnämnden 
som inte har några andra förtroendemannauppdrag i kommunen. De ledamöter som önskar 
låna en PC under resterande del av mandatperioden kontaktar Valsamordnaren. 
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