
Protokoll      
Valnämnden
2022-02-24

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-24 
Tid: 18:00-18:45 
Plats: Skeppet 

Beslutande 
Ann Christensen (S), ordförande 
Kjell Stahre (ST), förste vice ordförande 
Björn Renfors (M), ersätter Magnus Bennsten (L) 
Maggie Robertsson (M) 
Ulla Johansson (SD) 
Karin Sylvan (M), ersätter Henrik Hansson (KD)  
Birgitta Angelbäck (S), ersätter Truls Johannessen (V) 

Ersättare 
Ronnie Hjälm (S) 
Hans Häggqvist (SD) 
Tomas Olsson (C) 

Övriga närvarande 
Helena Maxon, administrativ chef 
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare 

Justeringsdag:  2022-03-07 

Justerare: Birgitta Angelbäck (S) 

Maja-Liisa Odelius Ann Christensen (S) Birgitta Angelbäck (S) 
sekreterare ordförande justerare 
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Protokoll      
Valnämnden
2022-02-24

Tillkännagivande om justerat protokoll 

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 

Valnämnden 

Justeringsdatum:  2022-03-07 
Paragrafer: 1-9  
Datum då anslaget sätts upp: 2022-03-08 
Datum då anslaget tas ned: 2022-03-30 

Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

Maja-Liisa Odelius 
sekreterare 
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Protokoll      
Valnämnden
2022-02-24

Innehållsförteckning 

§ 1 Fastställande av föredragningslistan 

§ 2 Fullmakt att kvittera ut försändelser till 

valnämnden 

VN 2022/2 

§ 3 Arvode och ersättningar vid de allmänna valen 

2022 

VN 2022/3 

§ 4 Vallokaler för de allmänna valen den 11 

september 2022 

VN 2022/5 

§ 5 Hantering av valsedlar i valet för riksdag, region 

och kommun 2022 

VN 2021/6 

§ 6 Diskussion om röstningslokaler vid de allmänna 

valen 2022 

VN 2022/5 

§ 7 Sammanträdestider valnämnden 2022 VN 2022/9 

§ 8 Anmälan av delegationsbeslut valnämnden 2022-

02-24

VN 2022/8 

§ 9 Information från valkansliet
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

§ 1

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Valnämnden fastställer föredragningslistan enligt förslag. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

§ 2 Dnr: VN 2022/2 

Fullmakt att kvittera ut försändelser till valnämnden 

Beslut 
Valnämnden beslutar att ge fullmakt till Ann Christensen, Maja-Liisa Odelius, Helena Maxon 
och Sophie Nygren för att kunna kvittera ut postförsändelser till valnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden behöver fatta beslut om vilka som får hämta ut postförsändelser till valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 

Beslut skickas till 
Ronald.H.Fredriksson@postnord.com 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

§ 3 Dnr: VN 2022/3 

Arvode och ersättningar vid de allmänna valen 2022 

Beslut 
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att följande arvoden ska utgöra den totala ersättningen för 
uppdraget och gälla vid de allmänna valen 2022: 

Ordförande i vallokal, valdagen 3200 
Vice ordförande i vallokal, valdagen 2700 
Röstmottagare, valdagen 2300 
Reserver 600 
Valnämnden valdagen 2300 
Transport länsstyrelsen måndag Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente  
Onsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente 
Torsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente 
Transport länsstyrelsen onsdag 900 
Transport länsstyrelsen torsdag 900 
Röstmottagare förtidsröstning, inklusive 
ambulerande röstmottagare 

Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Valnämnden lördag innan valdagen Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att valnämndens presidium erhåller 3200 kronor vardera på 
valdagen. Valnämndens presidium får hel- eller halvdagsersättning, enligt 
arvodesreglementet, för lördagen innan valdagen och för transport till länsstyrelsen på 
måndag. Valnämndens presidium får även 900 kronor vardera för transport till länsstyrelsen 
på onsdag. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arvodesreglementet ska kommunstyrelsen efter förslag från valnämnden besluta om 
arvode och ersättning till förtroendevalda utan årsarvode och övriga medverkande vid 
valförrättning och röstsammanräkning i samband med allmänna val.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Christensen (S) föreslår som tillägg till förvaltningens förslag att valnämndens presidium 
erhåller 3200 kronor vardera på valdagen, hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglementet för lördagen innan valdagen och transport till länsstyrelsen på måndag 
samt 900 kronor vardera för transport till länsstyrelsen på onsdag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och 
konstaterar att så sker.  

Ordförande frågar om valnämnden kan anta Ann Christensens (S) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker. 

Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

§ 4 Dnr: VN 2022/5 

Vallokaler för de allmänna valen den 11 september 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att följande vallokaler ska användas vid de allmänna valen 2022: 

Valdistrikt  Vallokal 
Berg-Käderöd-Hällesdalen Ekenässkolan (matsalen) 
Näs-Apleröd-Stripplekärr Ekenässkolan (klassrum) 
Hasselbacken-Uppegårdsvägen Hasselgården 
Gilltorp-Rämma-Högen Jörlandagården (stora salen) 
Källsby-Sävelycke-Timmervik Jörlandaskolan (matsalen) 
Brudhammar-Kopper-Kristinedal Kristinedalskolan (matsalen) 
Kvarnberget-Solgårdsterassen  Kristinedalskolan (stora gymnastiksalen) 
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum Kopperskolan (matsalen) 
Kyrkenorum Kyrkenorumskolan (matsalen) 
Hallerna-Strandkärr Nösnäsgymnasiet (klassrum) 
Strandnorum-Kåkenäs Nösnäsgymnasiet (klassrum) 
Spekeröd Spekeröds skola (matsalen) 
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön Stenungsunds kommunhus (cafeterian) 
Doterödsvägen-Nyborg Stenungsunds kommunhus (Skeppet) 
Anrås-Västra Torp-Saxeröd Stora Högagården 
Getskär-Valeberget Stora Högaskolan (nya matsalen) 
Svenshögen-Ucklum Ucklums församlingshem 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska fastställa vallokaler inför de allmänna valen till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige den 11 september 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31 

Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

§ 5 Dnr: VN 2021/6 

Hantering av valsedlar i valet för riksdag, region och kommun 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att inte ansvara för distribution av valsedlar till vallokaler och 
röstningslokaler för de partier som inte har rätt enligt lag att få sina valsedlar utlagda. 

Valnämnden beslutar att följande ska gälla för valsedlar som valnämnden enligt lag inte är 
skyldiga att distribuera: 

• De partier som deltar i valen, och har rätt att få sina valsedlar distribuerade av
valnämnden, kan själva lämna sina namnvalsedlar till vallokaler och röstningslokaler.

• De partier som deltar i valen men som inte har rätt att få sina valsedlar distribuerade
av valnämnden, kan själva lämna både sina namn- eller partivalsedlar till vallokaler
och röstningslokaler.

• Valsedlar som skickas till kommunhuset distribueras inte till vallokalerna.
• Valsedlar som lämnas till en röstningslokal under förtidsröstningen distribueras inte

till en annan röstningslokal.
• Om valsedlar lämnas till en val- eller röstningslokal är röstmottagarna skyldiga att

fylla på i valsedelsstället när de börjar ta slut. De ansvarar inte för att informera
partierna om att valsedlarna håller på att ta slut.

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden är ansvarig för att distribuera blanka valsedlar och partivalsedlar för alla tre 
valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av 
rösterna i hela landet eller finns representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige 
till samtliga röstställen i kommunen. Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får 
sina valsedlar utlagda. 

En nyhet i vallagen inför valen 2022 är att valnämnden är ansvarig för att lägga ut samtliga 
valsedlar i valsedelställen. Lagändringen påverkar dock inte partiernas ansvar att leverera 
valsedlarna till röstmottagningsstället samt att se till så de inte tar slut under tiden då 
röstmottagningen pågår. 

9



Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 

Beslut skickas till 
Partier som kontaktar kommunen för utläggning av valsedlar 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

§ 6 Dnr: VN 2022/5 

Diskussion om röstningslokaler vid de allmänna valen 2022 

Beslut 
Valnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde (6 april) sammanställa 
beslutsunderlag avseende röstningslokaler och öppettider för förtidsröstningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden diskuterar vilka röstningslokaler som ska användas vid de allmänna valen, samt 
vilka öppettider som ska gälla för dessa. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

§ 7 Dnr: VN 2022/9 

Sammanträdestider valnämnden 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att under våren 2022 sammanträda 6 april, 10 maj och 7 juni. 
Sammanträdena börjar klockan 17:00. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden beslutar om sammanträdestider för våren 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Christensen (S) föreslår, som tillägg till förvaltningens förslag, att valnämndens 
sammanträden börjar klockan 17:00 under våren 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och konstaterar 
att så sker.  

Ordförande frågar om valnämnden kan anta Ann Christensens (S) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker.  

Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

§ 8 Dnr: VN 2022/8 

Anmälan av delegationsbeslut valnämnden 2022-02-24 

Beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av valnämnden antagen 
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 2022-02-10 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

§ 9

Information från valkansliet 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Valkansliet lämnar information om rekrytering av röstmottagare. 
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