
 
 

 
Valnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 37 – 44 | 2022-11-10 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, samt digitalt via Teams, torsdagen den 10 november 2022 
kl 09:30 – 12:30 
 

Närvarande 
ledamöter 

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

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

Närvarande 
ersättare 

 
Stefan Karlsson (S) 
Ove Svanberg (C) 
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulrica Constin, valsamordnare 
 

 
Följande medverkade vid §§ 37-40 
Jan Ulvemark, valdistriktsordförande Smögen 
Camilla Kristiansson, valdistriktsordförande Hunnebostrand 
Ove Karlsson, valdistriktsordförande Kungshamn-Södra, 
Elving Claesson, valdistriktsordförande Bovallstrand-
Tossene 
Marianne Olsson, vice valdistriktsordförande Kungshamn 
Norra-Hovenäset 
Monika Hogmalm, vice valdistriktsordförande Bovallstrand-
Tossene 
Maria Zetterberg, valdistriktsordförande Kungshamn Norra-
Hovenäset 

Justerare Kent Östergren 

Justering Protokollet justeras måndag 2022-11-14 kl. 15:30 på kommunkansliet.  

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Helene Stranne   
Justerare    

 Kent Östergren   
 

Anslagsbevis 
Valnämnden protokoll 2022-11-10 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-11-15 – 2022-12-06. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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VN § 37   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Valnämnden godkänner dagordningen. 
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VN § 38 Dnr KA 2022/1010   

Enkätsvar röstmottagare RKR-valet 2022 

Sammanfattning 

Att administrera ett val är krävande och det krävs noga förberedelser, strikt organisation och mycket 
kunskap. Många personer är involverade och den största andelen av dessa är röstmottagarna. Det är 
också röstmottagarna som möter väljarna när själva valet ska göras, och hanterar även de viktiga 
rösterna. 
 
Detta gör att deras åsikter och upplevelser före och under valet är oerhört viktiga i arbetet att 
förbättra valorganisationen. För att få in dessa åsikter på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt 
skapades en enkät som besvarades anonymt. Enkäten sändes ut 2022-09-22 och av totalt 96 
röstmottagare valde 85 stycken att svara. Enkäten innehöll 17 frågor som handlade både om 
utbildningarna, kommunikation och arbetet som röstmottagare. Frågorna var en mix av gradering av 
upplevelse, fasta klickbara svar och egenhändigt skrivna svar. 
 
Enkäten visar på att röstmottagarna överlag är väldigt nöjda med valarbetet 2022. Det finns dock ett 
flertal förbättringspunkter och många av dessa identifierades redan under pågående val. 
Enkätsvaren kommer nu, tillsammans med åsikter och tankar från valdistriktens ordförande och 
vice ordförande, ligga till grund för planeringen inför EP-valet 2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Enkätsvar röstmottagare RKR-valet 2022 - Valsamordnare 2022-11-02 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen.   
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VN § 39   

Utvärdering från valdistriktsordföranden och vice ordföranden 

Sammanfattning 

Närvarande valdistriktsordföranden och vice ordföranden berättar om sina upplevelser från valet. 

Hunnebostrand 
Det mesta fungerade bra. Inser att en kölinje till hade behövts. Dock innebar sättet de arbetade med 
denna gång ett lugn för de som satt med röstlängden, eftersom kön var på utsidan, och 
valhemligheten kunde dessutom med säkerhet bibehållas. Upplevde köer mellan klockan 10:30-
14:30 var det kö, inte annars.  
Minska på antalet rösträknare på valnatten och i stället fokusera på att då behålla de som känner sig 
pigga och inte heller arbetat under själva röstningen.  
Klar fördel med ett tydligt uppdelat schema i lokalen med klockslag för olika stationer för 
röstmottagarna. 
Arbetet med valkansliet och valnämnden har fungerat mycket bra. 

Smögen 
Tappade flera rutinerade och fick därför många nya röstmottagare, yngre, som fungerat mycket bra. 
Lokalerna är mycket bra, speciellt Smögens skola. 
Uppskattar servicen med att få digitalt röstkort till väljarens e-posten, användes mycket.  
Funderar på hur vissa av de underkända valkuverten ens kom igenom förtidsröstningen. Önskar 
trycka på detta vid utbildningen, att man känner igenom kuverten noga. 

Kungshamn Södra 
Känner att det finns förbättringspotential helt klart.  
Valkansliet har fungerat mycket, fick svar och stöttning hela tiden.  
Tycker också att det vore en bra idé att alla nya röstmottagare bör vara med som röstmottagare 
under förtidsröstningen. Fick många samtal av röstmottagare, placerade i andra distrikt, som endast 
fått pass i vallokal och som önskade vara med även under förtidsröstningen. 
Arbetet på valdagen kan förbättras på många punkter och känner att ett tydligare schema vore något 
att ta efter Hunnebostrand.  
Även erfarna röstmottagare behöver utbildas mer.  
Lite för många röstmottagare under valdagen, det blev lätt rörigt. 

Kungshamn Norra-Hovenäset 
Det fungerade väl, bra samarbete tillsammans. Ska själva se till att planera hur efterarbetet ska ske, 
bestämma tidigt. 
Önskar att skicka med till Valmyndigheten att mängden information behöver ses över, samt att rätt 
information kommer direkt och inte en massa ändringar. 
Utbildningarna varit mycket bra, rollspelen var värdefulla. 
Föryngring av röstmottagare behövs, och fler. 
Lokalen är mycket bra, stor och luftig med bra flöden och inga köer.  
Önskar att det ska finnas ett ska-krav att alla nya röstmottagare ska vara med på förtidsröstningen 
för att få en inblick i hur arbetet fungerar innan valdagen. 
Upplevde stor stress när det inte gick att ringa in valresultatet på valnatten och vill att detta ses över. 
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Forts. VN 39 

Skulle vilja ha Valnämndens checklista till sig för att säkerställa att man får med sig allt på rätt sätt 
från vallokalen. 

Askum-Väjern-Malmön 
Ej närvarande. 

Bovallstrand-Tossene 
Flöt på väldigt bra i vallokalen i Bovallstrand.  
Kontakten med valkansliet fungerade bra och fick de svar som behövdes.  
Kämpigt på slutet med rösträkningen som för många andra.  
Tufft att få med sig allt material i bilen på kvällen utan fick åka en extra gång dagen efter.  
Lite annorlunda att vara på varsitt ställe, ordföranden i en lokal och vice ordföranden i en annan 
lokal. 
Vissa missade att det gick att förtidsrösta i Tossene. Skyltningen ”Förtidsröstningslokal” måste bli 
bättre. 

Valnämnden 
På det stora hela har det flutit på bra. 
Önskar en mer styrd och strukturerad rekryterings- och urvalsprocess för röstmottagare, ta hjälp av 
HR-avdelningen och ta fram riktlinjer för detta. 
Utbildningarna behöver innehålla mer praktiska övningar, helst i den lokal som de ska använda. 
Utbildning för valkansliets personal behöver vara lite mer bredare. 
Schema för röstmottagare behöver göras tidigt och distribueras i god tid. 
Känns som att många väljare har dålig kunskap i hur man ska rösta och vilka regler som gäller.  
Ett förslag är att köra något liknande en brainstorming inför kommande val där valdistriktens 
ordförande och vice ordföranden medverkar för att belysa tidigare upplevda problem och hitta 
lösningar. 

Institutionsröstning 
Väl mottaget och mycket uppskattat av både väljare och personal. Bra samarbete med enheterna. 

Valsamordnare 
Mycket arbete och kräver struktur och noggrannhet. 
Information från Valmyndigheten måste förbättras. 
Utbildningen för röstmottagare måste förtydliga än mer mot de rutinerade röstmottagarna.  
Håller i övrigt med Valnämndens åsikter och tankar. 

Ambulerande röstmottagare 
En tuff uppgift, när man inte vet vilka personer i vilken situation man möter. Man måste förbereda 
sig väl och ha en förståelse för vilken livssituation väljaren befinner sig i, och kunna hantera det. 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen.   
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VN § 40  

 
Information 

A) Statistik från RKR-valet 
Valsamordnaren och valnämndens ordförande går igenom statistik från RKR-valet 2022 
avseende valdeltagande och antal förtidsröstande. 
 

B) Valmyndighetens enkät 
Valsamordnaren informerar om de svar som lämnats på valmyndighetens enkät. 

 
C) Nyhetsbrev Valmyndigheten och Länsstyrelsen 

Valnämndens ordförande informerar kortfattat om innehåll i Valmyndighetens nyhetsbrev 
inkomna september till och med oktober 2022 
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VN § 41 Dnr KA 2022/592 

Tertialbokslut jan-augusti 2022 för Valnämnden 

Sammanfattning 

Valnämndens resultat efter åtta månader visar på ett överskott om +659 tkr. Prognosen på helår 
beräknas till +-0.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande tertialbokslut jan-augusti – Valnämndens ordförande 2022-11-03 
Valnämndens tertialbokslut jan-aug 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner upprättat tertialbokslut januari – augusti 2022. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Revisionen 
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VN § 42 Dnr KA 2022/592 

Helårsprognos per september och per oktober 2022 

Sammanfattning 

Helårsprognos är upprättad efter både september och oktober månad. Helårsresultatet 
prognosticeras till ett underskott om -130 tkr för båda prognoserna   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande helårsprognos per september 2022 – Valnämndens ordförande 2022-11-03 
Tjänsteutlåtande helårsprognos per oktober 2022 – Valnämndens ordförande 2022-11-09 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner lämnad helårsprognos per september och oktober 2022. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Revisionen 
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VN § 43  

Kommunrevisionens grundläggande granskning - dialogfrågor  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed.  
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen 
genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 
 
Granskningen genomförs genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning 
samt nämnddialoger. 
Dessa nämnddialoger genomförs med presidiet i respektive nämnd och utskott tillsammans med 
förvaltningschef. Nämnddialogernas innehåll förbereds av Ernst & Young AB tillsammans med 
kommunrevisionen och är behjälpliga med att ta fram relevanta frågeställningar att utgå ifrån vid 
nämnddialogerna. 
 
Till den grundläggande granskningen för 2022 har ett antal dialogfrågor inkommit till Valnämnden 
att förbereda inför dialogmötet 2022-11-21. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kommunrevisionens grundläggande granskning – Valsamordnare 2022-11-10 
Dialogfrågor till valnämnden – grundläggande granskning 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av dialogfrågorna inför kommunrevisionens grundläggande granskning 2022. 

Skickas till 

Controller 
Revisionen 
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VN § 44 Dnr KA 2022/593  

Delegationsordning Valnämnden 

Sammanfattning 

Valnämnden uppdrog åt kommunstyrelseförvaltningen att till valnämndens sammanträde 2022-11-
10 komma med ett förslag på en delegationsordning för nämnden (2022-06-22 § 28). 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 från Valnämnden kommer 
effektivisera vissa delar av det valarbete som utförs inför och efter valet.   

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  
Införande och antagande av en delegationsordning för valnämnden följer bestämmelserna i 
Kommunallagen 6 kap. 37-39 §§ och 7 kap. 5 §. 

Organisation och personal  
Valarbetet kommer att effektiviseras och beslutsfattandet tydligare. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Delegationsordning Valnämnden – Valsamordnare 2022-11-02 
Förslag Delegationsordning Valnämnden 2022-11-10 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar delegationsordning daterad 2022-11-10 och beslutar att den ska börja gälla 2023-
01-01.   

Skickas till 

Valsamordnare 
Administrativ chef för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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