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Sammanträde Valnämnden  
  
Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Varvet eller Teams  

kl. 16:00 torsdagen den 03 februari 2022  
  
Ordförande Fredrik Södersten 
  
Sekreterare Annica Åberg 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Information om valsäkerhet 
Dnr VN 264252  

Eventuellt, ej 

bekräftat 

2.  Förfrågan om transport, räkning, sortering, förvaring och distribution av 

förtidsröster inför 2022-års val till riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige 
Dnr VN 2022/00009  

 

3.  Distribution av valsedlar till röstningslokal och vallokal 
Dnr VN 2022/00005  

 

4.  Placering av valsedlar i anslutning till röstningslokal och vallokal 
Dnr VN 2022/00006  

 

5.  Vallokaler och öppettider på valdagen den 11 september 2022 
Dnr VN 2022/00002  

 

6.  Förtidsröstning inför de allmänna valen till riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige den 11 september 2022 
Dnr VN 2022/00004  

 

7.  Arvode till röstmottagare valåret 2022 
Dnr VN 2022/00003  

 

8.  Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagsräkningen, den 14 

september 2022 
Dnr VN 2022/00008  

 

9.  Valkansli och bemanning under valdagen den 11 september 2022 
Dnr VN 2022/00001  

 

10.  Valskjuts på valdagen den 11 september 2022 
Dnr VN 2022/00007  
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Redovisning av delegationsbeslut valnämnden 2022 
Dnr VN 2022/00010  

 

12.  Anmälningsärenden till valnämnden 2022 
Dnr VN 2022/00011  

 

13.  Dialog om aktiviteter för ökat valdeltagande 2022 

Dnr VN 264251  
 

 

Ledamot och ersättare ska meddela om deltagande sker på plats eller via Teams senast 2022-02-02 till 

annica.aberg@uddevalla.se  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 

mailto:annica.aberg@uddevalla.se
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Valkansli 
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Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Förfrågan om transport, räkning, sortering, förvaring och 

distribution av förtidsröster inför 2022-års val till riksdag, 

kommun- och regionfullmäktige 

Sammanfattning 

Inför de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige behöver Uddevalla 

kommun hjälp men transport, räkning, sortering, packning och förvaring av förtidsröster 

samt distribution av de förtidsröster som inkommit i röstningslokal i Uddevalla 

kommun men som ska till annan kommun.  

  

Postnord AB har utfört ovanstående tjänster för kommunen vid tidigare val och har lång 

erfarenhet av uppdraget. Postnord AB har haft liknande uppdrag i många kommuner. 

Valmyndigheten brukar också sluta centralt avtal med Postnord AB som omfattar 

distribution av förtidsröster som ska skickas av valnämnden till annan kommun 

(kommunexterna förtidsröster).  

  

Kommunen måste ha en seriös aktör med kapacitet och erfarenhet av att transportera, 

sortera, räkna och säkert förvara kommunens egna förtidsröster samt på säkert sätt 

distribuera de förtidsröster som ska till annan kommun. Ett misstag i den här 

hanteringen kan innebära ett omval. Det finns i dagsläget ingen annan känd aktör som 

har erfarenhet av liknande uppdrag och som kan utföra alla tjänster som efterfrågas.  

  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår valkansliet att förfrågan om transport, räkning, 

sortering, förvaring och distribution av förtidsröster skickas till Postnord AB.       

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Förfrågan till Postnord AB, 2022-02-03. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att skicka förfrågan angående transport, räkning, sortering, förvaring och distribution av 

förtidsröster till Postnord AB.    

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 
 

Sickas till 
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Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 

annica.aberg@uddevalla.se 

 

 

 

  

 

 

Valkansli 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post val@uddevalla.se 
 

 
 

Förfrågan om transport, räkning, sortering, förvaring samt 

distribution av förtidsröster inför 2022-års val till riksdag, 

kommun- och regionfullmäktige 

Sammanfattning 

Inför de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 

2022 vill Uddevalla kommun få in offert avseende transport, räkning, sortering och 

förvaring av förtidsröster, samt distribution av förtidsröster som inkommit i 

röstningslokal i Uddevalla kommun men som ska till annan kommun. 

Bakgrund  

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen och pågår fram till valdagen, det vill 

säga från den 24 augusti 2022 och fram till och med den 10 september 2022.   

 

Uddevalla kommun kommer att ha förtidsröstning i fem lokaler; Bohusläns museum, 

Torp köpcentrum, Dalabergs bibliotek, kontaktcenter i rådhuset och Ljungskilegården. 

 

Bohusläns museum och Torp köpcentrum har öppet måndag-söndag. Dalaberg bibliotek 

och kontaktcenter i rådhuset har öppet måndag-fredag. Ljungskilegården har öppet 

måndag-lördag.   

 

Uddevalla kommun har ca 43 000 röstberättigade. Röstdeltagandet vid de allmänna 

valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2018 var 84,76 % och sammanlagt 

lämnades ca 16 350 förtidsröster.  

Förfrågan   

Vi önskar en samlad offert på samtliga följande tjänster: 

- Hämtning av rösterna i respektive röstningslokal varje kväll dessa är öppna. 

- Hämtning (transport) av röster ska ske av minst två personer i ett låst, 

insynsskyddat utrymme.  

- Sortering av rösterna efter valdistrikt och i nummerordning. 

- Minst två personer ska vara närvarande vid hantering av rösterna.  

- Förvaring av inkomna, sorterade röster fram till valdagen då dessa röster, 

paketerade i lådor per valdistrikt och förseglade, hämtas av valnämndens 

ledamöter och ersättare i er lokal.  



 
 

Förfrågan 
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2022-02-03 Dnr VN 2022/9 

 

 

- Lokalen för förvaring av röster ska vara låst och behörighetskyddad.   

- Lokalen får inte vara belägen längre bort än 10 km från Uddevalla centrum. 

- Skalskydd ska finnas för byggnaden i form av exempelvis larm och /eller 

bevakning.  

- Distribution av förtidsröster som inkommit i röstningslokal i Uddevalla kommun 

men som ska till annan kommun. Dessa röster ska skickas till respektive 

kommun med rekommenderat brev eller på annat sätt med motsvarande 

säkerhet.  

 

Ett fast pris ska lämnas som inkluderar ovanstående tjänster. I priset ska överlämningen 

av förtidsrösterna till valnämndens ledamöter och ersättare i er lokal på valdagen den 11 

september 2022 ingå. Överlämningen sker två gånger under dagen, en gång på 

morgonen, ca kl. 07:00 och en gång på eftermiddagen, ca kl. 14:00.  

 

De preliminära öppettiderna för respektive lokal ser ut enligt följande: 

- Bohusläns museum: måndag, fredag-söndag kl. 10-15, tisdag-torsdag kl. 10-19. 

- Torp köpcentrum: måndag-fredag kl. 10-19, lördag-söndag kl. 10-17. 

- Dalaberg bibliotek: måndag-torsdag kl. 11-17, fredag kl. 11-15. 

- Kontaktcenter i rådhuset v. 34-35: måndag-fredag kl. 09:30-16:30, 

-  Kontaktcenter i rådhuset v. 36: måndag-fredag kl. 09:30-18:00, 

- Ljungskilegården: måndag-fredag kl. 12-18, lördag kl. 10-14. 

 

Kontaktperson  

Har ni frågor kontakta undertecknad på telefon 0522-69 6048 eller e-post 

annica.aberg@uddevala.se 

 

Sista svarsdag  
Sista dag att lämna skriftlig offert är den 2 mars 2022.  

 

Offerten skickas till 

Uddevalla kommun 

Kommunledningskontoret  

Annica Åberg 

451 81 Uddevalla  

 

 

 

För valnämnden;  

 

 

Annica Åberg  

Systemförvaltare 

 

mailto:annica.aberg@uddevala.se
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Valkansli 

1(2) 

2022-01-04 Dnr VN 2022/00005 

  

 

Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Distribution av valsedlar till röstningslokal och vallokal 

Sammanfattning 

Endast de partier som anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda. Ett parti kan 

anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen.  

 

Enligt vallagen ska vissa valsedlar alltid finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. 

Det är 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, och som 

begärt att valsedlarna ska läggas ut. Det gäller vid valen 2022 för Arbetarpartiet-

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, 

Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet. Valnämnden ansvarar för distribution av dessa valsedlar till 

röstningslokal och vallokal.  

 

Enligt vallagen ansvarar valnämnden också för distribution av partivalsedlar till 

röstningslokal och vallokal för de partier som är representerade i regionfullmäktige 

(Västra Götalandsregionen) eller kommunfullmäktige, förutsatt att partiet begärt 

utläggning av valsedlar.  

 

Övriga partier som anmält deltagande i valen ansvarar själva för att leverera 

partivalsedlar till respektive röstningslokal och vallokal.    

 

Valnämndens ansvar för distribution av valsedlar omfattar endast partivalsedlar och 

blanka valsedlar. Samtliga partier ansvarar själva för att leverera namnvalsedlar till 

respektive röstningslokal och vallokal. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att valnämndens ansvar för distribution av valsedlar till röstningslokaler och vallokaler 

omfattar blanka valsedlar samt partivalsedlar för de partier som enligt vallagen har rätt 

till utläggning, förutsatt att partierna har begärt utläggning,    

 

att övriga partier, som ej omfattas av lagkravet men som anmält deltagande i valen, 

ansvarar själva för distribution av partivalsedlar till respektive röstningslokal och 

vallokal, samt 
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att samtliga anmälda partier själva ansvarar för distribution av namnvalsedlar till 

respektive röstningslokal och vallokal. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 

Skickas till 
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Valkansli 
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2022-01-04 Dnr VN 2022/00006 

  

 

Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Placering av valsedlar i anslutning till röstningslokal och 

vallokal 

Sammanfattning 

En nyhet i vallagen inför valen 2022 är att det är valnämnden som övertar  

ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i valsedelställen, även de valsedlar  

som partierna tidigare ansvarat för att lägga ut. Partierna får alltså inte lägga ut några 

valsedlar i valsedelsställen utan ska lämna valsedlarna till en röstmottagare. Syftet med 

lagändringen är att ge valnämnderna bättre möjligheter att planera kontrollen av 

valsedelställen samt påfyllnaden av valsedlarna. 

 

Röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som levererar valsedlar har anmält 

deltagande i valet. När kontrollen är gjord ska röstmottagarna ta emot valsedlarna, 

placera dem i valsedelstället och därefter ansvara för ordningen bland alla valsedlar 

under pågående röstmottagning.  

 

Det är partiet som ansvarar för att det finns tillräckligt med valsedlar på  

röstmottagningsstället och röstmottagaren som ansvarar för ordningen och  

påfyllningen av valsedlar under röstmottagningen.  

 

Lagändringen omfattar inte distributionen av valsedlar till röstmottagningsställen.  

 

Lagändringen innebär ingen förändring i arbetssätt för Uddevalla kommuns del då 

valnämnden inför varje val beslutat att det är röstmottagarna som ansvarar för att hålla 

ordning på samtliga valsedlar som levereras till röstmottagningsstället.  

 

Alla valsedlar ska presenteras för väljarna på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt. 

Valmyndigheten har antagit ett ställningstagande angående valsedlarnas ordning i 

valsedelsställen. Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för 

myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens 

verksamhet men vägledande för valnämnderna.  

 

För att upprätthålla förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt för väljaren 

att orientera sig bland valsedlarna anser Valmyndigheten att det är befogat att 

valsedlarna exponeras likformigt på alla röstmottagningsställen i hela landet. 

Valmyndigheten föreslår att partivalsedlar och blanka valsedlar ska placeras i ett eget 

valsedelssätt. Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), 

kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i 

bokstavsordning efter den beteckning under vilket partiet anmält deltagande. Varje parti 
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Valkansli 
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börjar på egen vågrät rad i valsedelsstället, även om partiet endast deltar i ett av de tre 

valen.  

 Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelsstället.  

 

I de följande valsedelsställen ska namnvalsedlar för samtliga parter ställas i samma 

ordning som gäller för partivalsedlarna.   

 

Valkansliet föreslår att valsedlarna placeras enligt Valmyndighetens ställningstagande.  

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att samtliga valsedlar som partierna levererar till röstmottagningsstället ska överlämnas 

till en röstmottagare, 

 

att röstmottagarna ansvarar för att lägga ut och hålla ordning på samtliga valsedlar i 

valsedelsställen, 

  

att partivalsedlar placeras i ett eget valsedelsställ i alfabetisk ordning efter 

partibeteckning, 

 

att blanka valsedlar placeras i samma valsedelsställ som partivalsedlarna, nedanför 

övriga valsedlar i valsedelsstället,  

  

att namnvalsedlar placeras för sig i valsedelsställ i alfabetisk ordning efter 

partibeteckningen, samt   

  

att ordningen gäller för samtliga röstmottagningsställen i kommunen. 

 

 

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 
Skickas till 
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Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Vallokaler och öppettider på valdagen den 11 september 

2022 

Sammanfattning 

Vid de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige ska vallokalerna 

vara öppna för röstmottagning klockan 08:00-20:00. 

  

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att se till att det finns lämpliga lokaler som kan 

användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering och tillgänglighet ger väljarna 

goda möjligheter att rösta.  

  

Varje valdistrikt ska ha en vallokal. En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i 

övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. En 

vallokal ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och bör inte ha 

anknytning till en visst religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan 

påverka väljaren i samband med röstningen.  

  

Valkansliet har upprättat en förteckning över vallokaler till samtliga valdistrikt. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Förteckning över vallokaler per valdistrikt. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna förteckning över vallokaler per valdistrikt, samt    

 

att vallokalerna ska vara öppna för röstmottagning klockan 08:00-20:00 på valdagen 

den 11 september 2022. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 

 
Skickas till 

 



Förteckning över vallokaler per valdistrikt.

Distrikt Lokal

Ammenäs Sund Bratteröd Sundstrands förskola

Berg Simmersröd Ljungskileskolans matsal

Hälle Skafteröd Ljungskile folkhögskola sal Fräknefjorden

Lyckorna Grinneröd Ljungskile folkhögskola sal Ulvön

Ulvesund Resteröd Vassbovik Ljungskilegården

Hovhult Hovhultsskolan

Dalaberg Norra Hovhult Dalabergs fritidsgård

Helenedal Norra Uddevalla Dalabergsskolans gymnastiksal

Bleket Södra Dalaberg Vindfället Mötesplats Dalaberg

Hedegärde Vännerberg Norrskolan

Boxhult Norra Unneröd Ramnerödsskolan

Karlsruhe Elseberg Ramnerödsskolan

Kapelle Sommarhemsskolan

Walkesborg Bohusgården Sommarhemsskolan

Ridhuset Folkets Park Ryttaren

Skogslyckan Skogslyckehemmet

Unneröd Ramneröd Västerskolans matsal

Kampenhof Strömstadsvägen Dagcenter Ardmore

Fasseröd Sandersdalsskolan

Stenbacken Karlsberg Östraboskolan 1 matsal

Tureborg Vadbacken Norra Agneberg (fd HCB)

Hönseberget Margretegärde Norra Agneberg (fd HCB)

Håljuteberget Norra Agneberg (fd HCB)

Äsperöd Ängebacken Äsperödsskolans matsal

Österberget Vuxenutbildningen I17

Bokenäs Dragsmark Bokenäs bygdegård

Dramsvik Forshälla Stenshult Forshälla bygdegård

Högås Sundssandvik Jaktstugan

Utby Lanesund Norgårdenskolans matsal

Skredsvik Hogstorp Hogstorps skola

Källdal Misteröd Sunningen Källdalsskolan

Kissleberg Smedseröd Källdalsskolan

Lane Ryr Lanegården

Kurveröd Stadshuset
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Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Förtidsröstning inför de allmänna valen till riksdag, kommun- 

och regionfullmäktige den 11 september 2022 

Sammanfattning 

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 24 augusti 2022.  

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att se till att det finns lämpliga lokaler som kan 

användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 

öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.  

  

En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så 

att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en 

politisk sammanslutning och bör inte ha anknytning till en religiös sammanslutning eller 

till ett företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.  

  

Minst en röstningslokal ska vara öppen varje dag under den tid förtidsröstningen pågår. 

På valdagen ska minst en röstningslokal vara öppen för förtidsröstning.       

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att förtidsröstning ska äga rum på Bohusläns museum med öppettiderna måndag, 

fredag-söndag kl. 10-15, tisdag-torsdag kl. 10-19, 

  

att förtidsröstning ska äga rum på Dalabergs bibliotek med öppettiderna måndag-

torsdag kl. 11-17, fredag kl. 11-15,  

  

att förtidsröstning ska äga rum på kontaktcenter i rådhuset med öppettiderna måndag-

fredag kl. 9-16:30, 

 

att förtidsröstningen på kontaktcenter har öppet måndag-fredag kl. 9-18 sista veckan av 

förtidsröstningen (v. 36), 

  

att förtidsröstning ska äga rum på Torp köpcentrum med öppettiderna måndag-fredag 

kl. 10-19, lördag-söndag kl. 10-17,  
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att förtidsröstning ska äga rum på Ljungskilegården med öppettiderna måndag-fredag 

kl. 12-18, lördag kl. 10-14,  

  

att förtidsröstning sker i stadshuset på valdagen den 11 september med öppettiderna kl. 

8-20, samt  

 

att valnämndens ledamöter och ersättare tjänstgör som röstmottagare för 

förtidsröstningen i stadshuset på valdagen den 11 september.  

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 

Skickas till 
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Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Arvode till röstmottagare valåret 2022  

Sammanfattning 

Valnämnden ska inför varje val fastställa arvodet till röstmottagare som arbetar på 

förtidsröstningen och på valdagen.  

 

Vid valet 2018 och 2019 var arvodet för röstmottagarna på valdagen fördelat enligt 

följande; ordförande: 3600 kronor, vice ordförande: 3300 kronor, ledamot: 2600 kronor. 

  

Arvode till röstmottagarna på valdagen 2022 föreslås enligt följande:  

- ordförande: 3700 kronor,  

- vice ordförande: 3400 kronor,  

- ledamot: 2700 kronor,  

- reserv: (som ej blivit inkallad) 500 kronor.  

 

Som arvode till röstmottagare på förtidsröstningen föreslås 165 kronor/timme.  

 

Valnämndens ledamöter och ersättare som tjänstgör under valdagen arvoderas enligt 

ordförande i vallokal.  

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna valkansliets förslag till arvode till röstmottagare valåret 2022.      

 

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 

 
Skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Valkansli 

1(2) 

2022-01-04 Dnr VN 2022/00008 

  

 

Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagsräkningen, den 

14 september 2022 

Sammanfattning 

Den 14 september, tre dagar efter valdagen, ska valnämnden sammanträda för att 

granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt 

och resultatet är preliminärt. Detta är den så kallade onsdagsräkningen, valnämndens 

preliminära rösträkning.   

  

Kungörelse om valnämndens preliminära rösträkning sker på kommunens digitala 

anslagstavla. 

  

När samtliga röster granskats ska resultatet registreras i valdatasystemet och rösterna 

ska transporteras till länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning.  

  

Tidpunkten för valnämndens preliminära rösträkning fastställs till den 14 september 

klockan 08:00 i stadshuset. Om det behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt 

genomföra rösträkningen får valnämnden fortsätta sammanträdet för rösträkning på 

torsdagen den 15 september.  

  

Andelen förtidsröster ökar vid varje val. Närvaro från samtliga ledamöter och ersättare i 

valnämnden är en förutsättning för att klara av rösträkningen på en dag. Förutom 

närvaro av valnämndens ledamöter och ersättare samt valsamordnarna, föreslår 

valkansliet att 2-6 erfarna röstmottagare anlitas som extrahjälp till onsdagsräkningen.      

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att valnämnden sammanträder onsdagen den 14 september, klockan 08:00 i stadshuset 

för att genomföra valnämndens preliminära rösträkning, onsdagsräkningen, 

  

att om det behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt genomföra rösträkningen 

fortsätter sammanträdet för rösträkning torsdagen den 15 september, med start klockan 

08:00 i stadshuset,  

  



 Tjänsteskrivelse  
Valkansli 

2(2) 

2022-01-04 Dnr VN 2022/00008 

  

 

 

 

att valnämndens ledamöter och ersättare, samt valsamordnarna tjänstgör som 

rösträknare från klockan 07:30 till dess att arbetet är slutfört,  

 

att valnämndens ordförande och vice ordförande transporterar rösterna till 

Länsstyrelsen, 

  

att valnämndens preliminära rösträkning kungörs på kommunens anslagstavla, samt 

  

att anlita 2-6 erfarna röstmottagare som rösträknare till valnämndens preliminära 

rösträkning 2022.    

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 

Skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Valkansli 

1(2) 

2022-01-04 Dnr VN 2022/00001 

  

 

Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Valkansli och bemanning under valdagen den 11 september 

2022 

Sammanfattning 

Valkansli föreslås inrättas i stadshuset. Systemförvaltare, chefssekreterare, 

ekonomisekreterare samt avdelningschef från avdelningen juridik och administration på 

kommunledningskontoret tjänstgör som valsamordnare för valet 2022.  

  

Vid valkansliet tjänstgör under dagen valsamordnarna från klockan 06:00 och 

valnämndens ledamöter och ersättare från klockan 06:30 till dess att arbetet är slutfört.  

  

Valkansliet ska under dagen alltid vara bemannat av minst två valsamordnare, 

valnämndens ordförande eller vice ordförande samt tre ledamöter/ersättare från 

valnämnden. Valnämndens ordförande eller vice ordförande måste alltid vara 

närvarande vid valkansliet under valdagen ifall beslut måste fattas.  

  

Valnämndens ledamöter och ersättare distribuerar förtidsröster till valdistrikten vid två 

tillfällen under valdagen. Därutöver är tre ledamöter/ersättare närvarande vid 

valkansliet. Två ledamöter/ersättare tjänstgör som röstmottagare vid förtidsröstningen. 

En ledamot/ersättare hjälper till som reserv vid förtidsröstningen, kör ut valmaterial 

eller är på annat sätt behjälplig vid valkansliet. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att valkansli inrättas i stadshuset på valdagen den 11 september, 

  

 att valsamordnarna samt valnämndens ledamöter och ersättare tjänstgör från klockan 

06:30 till dess att arbetet är slutfört, 

  

att valnämndens ledamöter och ersättare distribuerar förtidsröster till valdistrikten vid 

två tillfällen under valdagen och är röstmottagare för förtidsröstningen i stadshuset, 

samt  

  

att valkansliet under valdagen alltid ska vara bemannat av minst två valsamordnare, 

valnämndens ordförande eller vice ordförande samt tre ledamöter/ersättare. 



 Tjänsteskrivelse  
Valkansli 

2(2) 

2022-01-04 Dnr VN 2022/00001 

  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 

Skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Valkansli 

1(1) 

2022-01-04 Dnr VN 2022/00007 

  

 

Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Valskjuts på valdagen den 11 september 2022 

Sammanfattning 

Kommunen har vid tidigare val erbjudit röstberättigade möjlighet att använda taxi om 

de har svårighet att på egen hand ta sig till sin vallokal på valdagen. Valkansliet föreslår 

att erbjudandet ska gälla även för valdagen 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-04. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att valkansliet får i uppdrag att ordna valskjuts till valdagen den 11 september 2022.    

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 

Skickas till 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Valkansli 

1(1) 

2022-01-21 Dnr VN 2022/00010 

  

 

Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut valnämnden 2022 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2022-01-21 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

valnämndens vägnar under perioden 2021-04-29—2022-01-20. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-01-21. 

Förteckning över delegationsbeslut 2022-01-21. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz Annica Åberg 

Kommundirektör Systemförvaltare 

Skickas till 

 



 

 

 
 
 

Förteckning över 

delegationsbeslut 
Valkansli 

 

1(1) 

 

2022-01-21 

 

  

Förteckning över delegationsbeslut 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

VN 

2021/00009 

264226 

 

2021-12-21 Beslut angående behörighetsadministratörer i Valid, 

enligt valnämndens delegation nr 1, ordförandes beslut i 

brådskande ärende som inte kan invänta nämndens 

avgörande 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Valkansli 

1(1) 

2022-01-04 Dnr VN 2022/00011 

  

 

Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 

Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till valnämnden 2022-02-03 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 

 

264245 

Tydliggörande från Bygdegårdarnas Riksförbund avseende bygdegårdarnas 

värdeneutralitet 
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Bygdegårdarnas
Riksförbund

zozt-tz-t6

fill hommunens valnämnd

Tydliggörande avseende bygdegårdarnas värdeneutralitet

Btt röstmottagningsställe ska enligt vallagen inte ha anknytning till viss politisk
sammanslutning. Enligt vallagen bör lokalen vidare inte ha en sådan anknytning till en viss
religiös sammanslutning eller till visst företag som lcan påverka väljaren i samband med
röstning.

I avsnitt 4.2.siValmyndighetens bedömning i "Ställningstagande angående värdeneutrala
röstmottagningsställen" (zozt-og-o3 2 oo tg4-zt/g\zzr) skriver Valmyndigheten: "På
liknande sätt har bygdegårdar kommit att förknippas med Centerpartiet, som på den tiden
det kallades Bondeförbundet ofta uppförde och förvaltade bygdegårdar. På samma sätt
som för Folkets hus får en valnämnd som vill använda sig av enbygdegård som inte längre
drivs av en politisk förening, vid bedömningen av kriterierna ovan väga in på vilket sätt
byggnaden används idag och hur de röstberättigade kan förväntas uppfatta lokalen."

Bygdegårdarnas Riksförbund är partipolitiskt och reiigiöst obundna, men det stämmer att
Centerpartiet liksom flera andra organisationer är medlemsorganisation på nationell nivå i
riksorganisationen.

Bygdegårdarnas Rilaforbund vill lydliggöra att varje enskild bygdegårdsförening är
juridiskt självständig och partipolitisld obunden. Bygdegårdar härrör från oliha former av
föreningsrörelser: från bystugeföreningar, till bygdegårdsföreningar, byalag e1ler

idrottsföreningar som alla kan driva en bygdegård och därmed omfattas av gemensamma
krav för alhnän samlingslokal.

Bygdegårdsföreningen, sorn är partipolitisl* och religiöst obunden, har en allmän
samlingslokal som erbjuder mötesplatser. Bygdegårdarna är en de1 av vår demokratiska
infrastruktur och värnar mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor
uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga
nyndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demoluatiska
värderingar.

Bygdegårdarna har utgiort viktiga lolialer för landets val, speciellt i gies- och landsbygder.
Vi välkomnar att kommuner använder allmänna samlingslol<aler som
röstningsmottagningsiokaler. Ta gärna kontakt med era lokaia bygdegårdar om det finns
frågor eller funderingar inför kommande val.

I(enneth Lundmark
Förbundschef
Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund
08-440 51" 90 | info@byodeqardarna.se I www,bygdegardarna.se
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Protokoll 
Demokratiberedning 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 2021/00698 

Dialog om aktiviteter för ökat valdeltagande 2022 

Sammanfattning 

Said Osman, chef på integrationsenheten informerar beredningen om de aktiviteter för 

ökat valdeltagande som gjordes inför valet 2018. Målgrupper då var personer från 

utlandet som får delta kommunalvalet första gången, personer som aldrig röstat i 

kommunalval och nya svenska medborgare. Aktiviteter som genomfördes var bland 

annat valcaféer på Dalaberg och Tureborg, dialogkväll på Bohusläns museum och 

röstsskola.  

 

Efteråt följer ett samtal i beredningen om insatser som kan göras 2022. De enskilda 

samtalen mellan politiker och invånare lyfts fram som centralt samt information om hur 

demokratin fungerar och varför det är viktigt att rösta. Hur arbetet ska organiseras och 

vilka som ska vara involverade tas också upp i diskussionen. 

 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar  

 

att notera informationen 

 

att ta upp frågan i ungdomsfullmäktige angående hur förstagångsväljare kan engageras 

 

att integrationsenheten tar vidare frågan om relevanta insatser för de målgrupper de 

jobbar med 

 

att frågan tas upp för diskussion i valnämnden för att se om och hur de kan involveras i 

arbetet 

 

att lyfta behovet av ett uppdrag och förvaltningsövergripande arbetsgrupp till nya 

kommundirektören 
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