
  
Utses att justera Katarina Torstensson (L) 
Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer §§ 1-4  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Annica Åberg 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Fredrik Södersten 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Katarina Torstensson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Valnämnden 2021-05-10 
Förvaras hos Kommunledningskontoret stadshuset 
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annica Åberg 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2021-05-10  
 

 
Sammanträde Valnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl.16:00-16:45 
  
Ledamöter Fredrik Södersten (M), Ordförande 

Annette Frisk (V), 1:e vice ordförande 

Katarina Torstensson (L), deltar på distans 

Sebastian Grip Nilsson (S), deltar på distans 

Stefan Eliasson (SD), deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Swen Stålros (M) för Erik Olsson (C), deltar på distans  

 Karin Molander (MP) för Erik Johansson (KD), deltar på distans 

  
Ersättare Annette Adolfsson (S), deltar på distans 

 

 
Övriga Helena Lennernäs, avdelningschef juridik och administration, 

kommunledningskontoret  

Annika Thorström, chefssekreterare, kommunledningskontoret  

Pia Engdahl, ekonomiadministratör, kommunledningskontoret 

Annica Åberg, systemförvaltare, kommunledningskontoret  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2021-05-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr VN 2021/00003  

Bestämmelser för deltagande på distans i valnämnden  

Sammanfattning 

I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 

ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 

kommunens ambition att minska smittspridningen och samtidigt kunna bibehålla de 

politiska organens beslutsförhet.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-25 (§ 357) att anta bestämmelser för deltagande 

på distans i kommunstyrelsen samt uppmana övriga nämnder att anta egna 

bestämmelser för deltagande på distans.  

  

Kommunstyrelsens bestämmelser bygger dels på gemensamt framtagna rutiner av 

kommunens nämndsekreterargrupp, dels på en enklare kartläggning av andra 

kommuners liknande bestämmelser. Kommunledningskontoret har även utfört en 

mindre utredning som initialt visar att kommunens nuvarande program för videomöte, 

Microsoft teams, klarar informationssäkerhetskraven.  

  

Valkansliets föreslagna bestämmelser för formerna för nämndens distansmöten är 

desamma som kommunstyrelsens bestämmelser.  

  

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse, 2021-04-27. 

Förslag till bestämmelser för deltagande på distans i valnämnden. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

  

att anta bestämmelser för deltagande på distans i valnämnden.  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2021-05-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr VN 2021/00002  

Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Enligt vallagen 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 

röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller 

fler än 2000 röstberättigade. Eftersom Uddevalla kommun har valdistrikt som omfattar 

både fler än 2000 och färre än 1000 röstberättigade har en översyn gjorts av kommunens 

valdistrikt.  

  

Valdistrikten har sin grund i kyrkans församlingsgränser och distrikten beskrivs omfatta 

fastigheter med följande traktnamn. Den nya indelningen frångår principen med 

församlingsgränser, fastigheter och traktnamn och utgår i stället ifrån kommunens 

statistikområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), som kommunen är indelad i.  

  

Med nyckelkodsområdena anses det vara enklare att förstå var gränserna går för 

respektive valdistrikt och lättare att göra framtida förändringar. Nyckelkodsområden 

används för att ta fram statistik och bör därför inte delas. Antal röstberättigade per 

nyckelkodsområde är beräknad efter befolkningsprognosen för år 2023 och omfattar 

personer som är 18 år och äldre.  

  

I samband med förändrad valdistriktsindelning föreslås att församlings- och ortsnamnen 

Uddevalla, Bäve, Herrestad och Ljungskile tas bort från de valdistrikt som börjat på 

dessa namn. Att namnge valdistrikt efter församlingar rekommenderas inte eftersom 

församlingarnas utformning är utanför valadministrationens kontroll och kan ändras. 

Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom 

ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Valdistrikten 

sorteras alfabetiskt i de publikationer som Valmyndigheten ger ut, till exempel på 

webben.  

  

Länsstyrelsen fastställer valdistriktsindelning på förslag från kommunfullmäktige och 

namnändringar på förslag från valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-04-22. 

Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun, 2021-04-26. 

Karta över valdistrikt Uddevalla kommun, 2020-05-28.  

Karta över valdistrikt Uddevalla centrum, 2020-05-28.  

Karta över valdistrikt Herrestad, 2020-05-28.  

Karta över valdistrikt Ljungskile, 2020-05-28.  

Förändring indelning av valdistrikt, 2021-04-22.   

Valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 och 

senast ändrad 2017-09-09. 

Yrkanden 

Sebastian Grip Nilsson: bifall till förslaget i handlingarna.  



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2021-05-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 2 

Beslut 

Valnämnden beslutar, under förutsättning att föreslagna valdistriktsändringar fastställs, 

  

att godkänna namnändringar i enlighet med Valdistriktsförändringar Uddevalla 

kommun, samt   

  

att hemställa hos Länsstyrelsen om fastställandande av namnändringar av valdistrikt i 

Uddevalla kommun enligt föreliggande förslag.   

  

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 

och senast ändrad 2017-09-09, upphör, 

  

att godkänna indelning av kommunens valdistrikt i enligt med Valdistriktsförändringar 

Uddevalla kommun med tillhörande kartor över valdistrikt i Uddevalla kommun, 

Uddevalla centrum, Herrestad och Ljungskile daterade 2020-05-28, samt   

  

att hemställa hos Länsstyrelsen om ändring av valdistrikt i Uddevalla kommun enligt 

föreliggande förslag. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2021-05-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr VN 2021/00004  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2021-04-29 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

valnämndens vägnar under perioden 2019-11-04 – 2021-04-28. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-04-29. 

Förteckning över delegationsbeslut 2021-04-29. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

  

att godkänna redovisningen. 

  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2021-05-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr VN 264192  

Information om valkansliets arbete 

 

Valkansliet informerar om arbete och förändringar sedan 2019.  

 

- Nytt valadministrativt system. 

- Klargjort och dokumenterat arbetsuppgifter på kommunledningskontoret. 

- Översyn av arvode för röstmottagare. 

- Planering för digital utbildning för röstmottagare. 

- Referensgrupp till Valmyndigheten. 

- Inköp av material och utbyggnad av valförråd. 

- Rekrytering av röstmottagare. 

 

Valkansliet påminner om viktiga datum för valåret 2022:  

- Valdagen 2022-09-11 

- Valnämndens preliminära rösträkning 2022-09-14 och 2022-09-15. 
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