
  
Utses att justera Stefan Eliasson (SD) 
Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer §§ 14-22  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Annica Åberg 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Fredrik Södersten 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Stefan Eliasson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Valnämnden 2022-05-16 
Förvaras hos Kommunledningskontoret  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Annica Åberg 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16  
 

 
Sammanträde Valnämnden  
Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Varvet, kl.16:00-17:00 
  
Ledamöter Fredrik Södersten (M), Ordförande 

Annette Frisk (V), 1:e vice ordförande 

Erik Olsson (C) 

Katarina Torstensson (L) 

Annette Adolfsson (S) 

Stefan Eliasson (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Lennart Björk (S) för Sebastian Grip Nilsson (S) 

  
Ersättare Swen Stålros (M) 

Erik Johansson (KD) 

Karin Molander (MP), deltar på distans 

 
Övriga Björn Segelod, säkerhetschef, § 14, deltar på distans 

Helena Lennernäs, avdelningschef juridik & administration, 

kommunledningskontoret  

Pia Engdahl, ekonomiadministratör kommunledningskontoret 

Annika Thorström, chefssekreterare kommunledningskontoret  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr VN 264252 

Information om valsäkerhet 

 

Björn Segelod, säkerhetschef, informerar om det pågående säkerhetsarbetet runt 

genomförandet av valet 2022. Arbetet pågår enligt plan.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr VN 2022/00016 

Ambulerande röstmottagare till valet 2022 

Sammanfattning 

En väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till 

ett röstmottagningsställe får, om väljaren begär det, lämna sin röst till ambulerande 

röstmottagare, utsedda av valnämnden. Detta kan ske i exempelvis väljarens bostad eller 

en sjukvårdsinrättning där väljaren tillfälligt vistas.  

 

Ambulerande röstmottagare är skyldiga att bistå väljaren i samma utsträckning som 

röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler. Ambulerande röstmottagare infördes till 

valen 2018 och är ett led i arbetet att ge alla väljare så likartade förutsättningar som 

möjligt att utnyttja sin rösträtt samtidigt som valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar 

nivå.  

 

Valkansliet föreslår att ambulerande röstmottagare är tillgängliga för väljare följande 

dagar:  

 

Datum Tider Områden (i första hand) 

2022-09-01 8:30-16:00 Södra Uddevalla och Ljungskile 

2022-09-02 8:30-16:00 Norra Uddevalla och Lane-Ryr 

2022-09-05 8:30-17:00 Institutioner och boenden 

2022-09-06 8:30-17:00 Torp, Bokenäs, Hogstorp och Skredsvik 

2022-09-07 8:30-17:00 Södra Uddevalla och Ljungskile 

2022-09-08 8:30-17:00 Norra Uddevalla och Lane-Ryr 

2022-09-09 8:30-17:00 - 

2022-09-11 10:00-19:00 - 

 

 

Fredagen den 9 september är två grupper (fyra personer) tillgängliga för bokning. 

Övriga dagar är en grupp (två personer) tillgänglig för bokning.  

 

Personal från arbetsmarknadsavdelningen tas i anspråk för uppdraget som ambulerande 

röstmottagare.  

För att förordnas som ambulerande röstmottagare gäller samma villkor som för övriga 

röstmottagare; 18 år senast den dag förtidsröstningen startar, inte kandidera för ett parti 

samt genomgå utbildningen som valkansliet anordnar.  

 

Enligt valnämndens delegationsordning, nr 5, har valnämndens ordförande delegation 

på att förordna ambulerande röstmottagare.  

Beslutsunderlag 

Valkanslites tjänsteskrivelse 2022-03-22. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 15 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att ambulerande röstmottagare finns tillgängliga för tidsbokning enligt valkansliets 

förslag,  

 

att samma villkor gäller vid förordnande av ambulerande röstmottagare som för övriga 

röstmottagare, samt  

 

att förordning sker enligt ordförandes delegation.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr VN 2022/00017 

Utlämning av förtidsröster från PostNord AB 

Sammanfattning 

För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster krävs ett protokoll 

från valnämnden där det framgår vem som får kvittera dessa försändelser. Den som 

kvitterar ska också kunna legitimera sig.  

 

Valnämndens ledamöter och ersättare, enligt bilaga Valnämndens ledamöter och 

ersättare för mandatperiod 2019-2022 daterad 2022-03-22, föreslås få kvittera ut 

försändelser som innehåller förtidsröster.  

 

Vidare föreslås att personal på kommunledningskontorets avdelning för juridik och 

administration, enligt bilaga Personal avdelningen juridik och administration 

kommunledningskontoret daterad 2022-03-22, får kvittera ut försändelser som 

innehåller förtidsröster.  

 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-03-22.  

Valnämndens ledamöter och ersättare för mandatperiod 2019-2022, daterad 2022-03-22. 

Personal avdelningen juridik och administration kommunledningskontoret, daterad 

2022-03-22.  

 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att nämndens ledamöter och ersättare enligt bilaga Valnämndens ledamöter och 

ersättare för mandatperiod 2019-2022 daterad 2022-03-22 får kvittera ut försändelser 

som innehåller förtidsröster från PostNord AB, samt  

 

att personal på kommunledningskontorets avdelning för juridik och administration, 

enligt bilaga Personal avdelningen juridik och administration kommunledningskontoret 

daterad 2022-03-22, får kvittera ut försändelser som innehåller förtidsröster. från 

PostNord AB.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr VN 2022/00018 

Ställningstagande gällande krav på saklighet och opartiskhet 
hos röstmottagare och rösträknare 

Sammanfattning 

Valmyndigheten har tagit fram ett ställningstagande om krav på saklighet och 

opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare med flera. Ställningstagandet har antagits 

av Valmyndighetens nämnd och är styrande för Valmyndigheten och vägledande för 

valadministrationen.   

Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet.  

Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. Den som är förordnad som 

röstmottagare och rösträknare på röstmottagningsställe eller vid valnämndens 

preliminära rösträkning utför sådant arbete som innehåller befogenheten att bestämma 

om rättigheter och skyldigheter. Sådan befogenhet innebär myndighetsutövning som ska 

utövas objektivt.  

Valmyndigheten anser att  

- alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna om 

objektivitet,  

- valnämnden och länsstyrelsen bör ta fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet 

ska beaktas vid såväl rekrytering som vid genomförande av val,  

- den som kandiderar på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid 

rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen 

avser.  

Vid utbildningen av röstmottagarna följer Uddevalla kommun Valmyndighetens 

framtagna utbildningsmaterial.   

Valnämnden i Uddevalla har beslutat att den som kandiderar på en lista inte får arbeta 

som röstmottagare i det val kandidaturen avser. Valmyndighetens ställningstagande får 

dock även anses omfatta det arbete valnämndens ledamöter och ersättare utför under 

valdagen och valnatten samt under valnämndens preliminära rösträkning 

(onsdagsräkningen).   

I Uddevalla kommun har valnämndens ledamöter och ersättare sedan lång tid tillbaka 

varit delaktiga i arbetet under valdagen och onsdagsräkningen. Valnämnden kör ut 

förtidsröster till vallokalerna och har hand om förtidsröstningen i stadshuset under 

valdagen, tar emot rösterna från valdistrikten under valnatten, kör röster till 

länsstyrelsens mottagning samt räknar och granskar röster under onsdagsräkningen. 

I kommunens handbok för valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 

utfärdad av Valmyndigheten står det att det är Valnämnden som under 

onsdagsräkningen ska granska och bedöma vilka förtidsröster som ska underkännas  



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 17  

eller godkännas (kapitel 17.4.1). Där framgår även att valnämnden ska ha kontrollerat 

materialet de lämnar till länsstyrelsen (kapitel 17.4.4). I vallagen kap 12 § 1 står det att 

”På onsdagen efter valdagen ska valnämnden sammanträda för att granska och räkna 

de röster som inte räknats i vallokalerna.”   

Enligt reglerna är det valnämnden som ansvarar för hur arbetet ska genomföras och som 

har att säkerställa att de olika momenten hanteras sakligt och opartiskt med ett 

bibehållet högt förtroende hos väljarna. Valmyndigheten bedömer dock att det inte finns 

något hinder mot att delegera de olika arbetsuppgifterna som beskrivs i vallagen.  

Det finns i realiteten inget tolkningsutrymme för hur arbetsuppgifter ska utföras. Vad 

som gäller är reglerat i lagar, regler och förordningar. Det är ingen partipolitik 

inblandad i verkställandet av de arbetsuppgifter som utförs av valnämnden.   

Valnämndens ledamöter och ersättare arbetar alltid i par och det är valkansliet som 

sätter ihop vem som arbetar med vem och två från samma parti arbetar aldrig i par. 

Rösterna på valnatten kontrolleras tillsammans med röstmottagare från valdistriktet. 

Rösterna på onsdagsräkningen granskas tillsammans med valkansliet och ytterligare 

externa röstmottagare. Onsdagsräkningen leds dessutom av en medarbetare från 

valkansliet.  

Valnämnden är ytterst ansvariga för alla valfrågor i kommunen. Det ligger i nämndens 

intresse att valet genomförs korrekt, med ett bibehållet högt förtroende hos väljarna.  

Valnämnden anses även fortsättningsvis kunna utföra arbetsuppgifterna på valdagen, 

valnatten och på onsdagsräkningen sakligt och opartiskt. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-03-22. 

Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och 

rösträknare m-fl., 2022-02-18. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

  

att, utifrån ovanstående beskrivning, anse kravet på objektivitet vid genomförande av 

valet uppfyllt, samt  

att valkansliet får i uppdrag att fram till valet 2024 ta fram riktlinjer för hur kravet på 

objektivitet ska beaktas vid såväl rekrytering som vid genomförande av val.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr VN 2022/00019 

Annonsering av förtidsröstning inför valet den 11 september 
2022 

Sammanfattning 

Information om valet den 11 september finns på Uddevalla kommuns hemsida. Sidorna 

uppdateras kontinuerligt och kommer att läggas ut som nyheter på förstasidan närmare 

tidpunkten för valet. Kommunens övriga sociala medier kommer att utnyttjas för 

information om valet. Valkansliet kommer tillsammans med kommunikationsenheten ta 

fram en kommunikationsplan som anger vid vilken tidpunkt olika nyheter ska 

framföras.  

Valkansliet kommer att kontakta Vuxenutbildningen för möjligheten att visa 

information om valet på verksamhetens tv-monitorer. Även andra kommunala 

verksamheter, såsom bibliotek och mötesplatser, kommer kontaktas för att undersöka 

möjligheter till att visa information om valet.   

Valkansliet kommer vidare kontakta Torp köpcentrum för att undersöka vilka 

möjligheter som finns att informera/annonsera om förtidsröstningen på köpcentrumet.   

Valkansliet föreslår även att annonsering om förtidsröstningen sker i Bohusläningen i 

storleken av en kvartssida och publicering tre gånger, varav en gång är storutdelning till 

samtliga hushåll i Uddevalla.    

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-04-28. 

Annonspriser från Bohusläningen, 2022-04-28. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 att valkansliet får i uppdrag att informera och annonsera om förtidsröstningen enligt 

ovanstående förslag.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr VN 2022/00010 

Redovisning av delegationsbeslut valnämnden 2022 

Sammanfattning 

Nedan redovisas delegationsbeslut som har fattats å valnämndens vägnar under perioden 

2022-01-20 – 2022-05-03.  

 

Dnr Dokid Datum Beskrivning 

VN 2022/3 264217 2022-03-18 Delegationsbeslut enligt valnämndens 

delegation nr 1, ordförandes beslut i 

brådskande ärende som inte kan invänta 

nämndens avgörande gällande arvode 

förtidsröstning  

 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr VN 2022/00011 

Anmälningsärenden till valnämnden 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna  

1) DOK 264285 

Ställningstagande om värdeneutrala röstmottagningsställen och förbud mot propaganda 

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr VN 2022/00009 

Information om avtal med Postnord AB gällande förfrågan om 
transport, räkning, sortering, förvaring och distribution av 
förtidsröster inför 2022-års val  

Sammanfattning 

Valkansliet informerar om avtalet med Postnord AB angående transport, räkning, 

sortering, förvaring och distribution av förtidsröster inför 2022-års val.  

 

Valnämndens ordförande undertecknar avtalet i enlighet med valnämndens 

delegationsordning.        

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 att notera informationen till protokollet.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Valnämnden 

 

2022-05-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr VN 264287 

Information om valutbildningen 

 

Valkansliet visar ett avsnitt av utkastet till den digitala utbildning för röstmottagare på 

valdagen, som valkansliet håller på att ta fram.  

 

 


	Information om valsäkerhet
	Ambulerande röstmottagare till valet 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	forts. § 15
	Beslut

	Utlämning av förtidsröster från PostNord AB
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Ställningstagande gällande krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Annonsering av förtidsröstning inför valet den 11 september 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Redovisning av delegationsbeslut valnämnden 2022
	Sammanfattning
	Beslut

	Anmälningsärenden till valnämnden 2022
	Beslut

	Information om avtal med Postnord AB gällande förfrågan om transport, räkning, sortering, förvaring och distribution av förtidsröster inför 2022-års val
	Sammanfattning
	Beslut

	Information om valutbildningen

