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Justeringens tid och plats 2022-05-02 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 1–14 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Bengt-Göran Bergstrand 
  
Justerare  
 Mats Granberg 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-04-19 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-02 Datum då anslaget tas ned 2022-05-24 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2022-04-19 kl 15.00–16.30 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Bengt-Göran Bergstrand (M), ordförande 

Roy Andersson (S), vice ordförande 
Sanja Lilli Gohlke (-) 
Morgan Gutke (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Mats Granberg (S) 

 
Övriga närvarande  
Ersättare Hans-Robert Hansson (L) 
  
Övriga deltagare Ulrika Haugland, kommunsekreterare 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) 
 Valnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-19  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

Innehåll 
VN § 1 Information från säkerhetsskyddschef Peter Dafteryd ........................................... 3 

VN § 2 Delegationsordning för Valnämnden ...................................................................... 4 

VN § 3 Vallokaler för förtidsröstning vid kommande allmänna val .................................... 5 

VN § 4 Vallokaler på valdagen 2022 ................................................................................... 6 

VN § 5 Öppethållande i valdistrikt vid de allmänna valen 2022 ......................................... 7 

VN § 6 Ordningsföljd för placering av valsedlar i valsedelsställ i röstningslokaler sam 
vallokaler ................................................................................................................. 8 

VN § 7 Ersättning till valförrättare, ordförande och vice ordförande i distrikten .............. 9 

VN § 8 Fullmakt att utkvittera valförsändelser vid de allmänna valen 2022 .................... 10 

VN § 9 Valskjutsar i Strömstads kommun ......................................................................... 11 

VN § 10 Behörighet i Valid .................................................................................................. 12 

VN § 11 Ambulerande röstmottagare ................................................................................ 13 

VN § 12 Val av ordförande och vice ordförande i valdistrikt .............................................. 14 

VN § 13 Valförrättare vid de allmänna valen 2022 ............................................................. 15 

VN § 14 Rekrytering valförrättare - information ................................................................ 16 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) 
 Valnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-19  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2022-0092 

VN § 1 Information från säkerhetsskyddschef Peter 
Dafteryd 

Valnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetsskyddschef Peter Dafteryd informerar om en förhöjd hotbild mot valen 
samt redogör för handlingsplan enligt säkerhetsskyddsanslys inför allmänna val 
2022. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0093 

VN § 2 Delegationsordning för Valnämnden 

Valnämndens beslut 
att anta delegationsordningen för Valnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på delegeringsordning 
för valnämnden för att underlätta och effektivisera det valadministrativa arbetet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning för Valnämnden. 

Förslag till beslut 
att anta delegationsordningen för Valnämnden. 

Beslutet skickas till 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2022-0092 

VN § 3 Vallokaler för förtidsröstning vid kommande 
allmänna val 

Valnämndens beslut 
1. att förtidsröstning ska ske den 24 augusti 2022 - 11 september 2022 i lokaler i 
Pilen 5 (före detta sjukhusfastigheten) enligt följande: 

Måndag - fredag klockan 10.00-17.00, med förlängt öppethållande till klockan 
18.00 onsdag och torsdag sista veckan 

Lördagar och söndagar mellan klockan 10.00-14.00 förutom valdagen då det skall 
vara öppet till klockan 20.00. 

2. att förtidsröstning ska ske i Kosters sportklubbs gymnastiksal valdagen den 11 
september mellan klockan 08.00 - 13.00. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har ansvar för all röstning i den egna kommunen, inklusive 
förtidsröstning. Förtidsröstning genom lantbrevbärare sköts som tidigare av 
posten. 

Strömstads kommun har tidigare varit i museets lokaler, men anser att 
kommunens nyinköpta fastighet Pilen 5 fungerar bättre med tanke på 
tillgänglighet och parkering. 

Strömstads kommun avser även att ha förtidsröstning på Koster då det 
valdistriktet gick upp i Tjärnös valdistrikt då deras valdistrikt var för litet men 
anledning av antalet röstmottagare. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

1. att förtidsröstning ska ske den 24 augusti 2022 - 11 september 2022 i lokaler i 
Pilen 5 (före detta sjukhusfastigheten) enligt följande: 

Måndag - fredag klockan 10.00-17.00, med förlängt öppethållande till klockan 
18.00 onsdag och torsdag sista veckan 

Lördagar och söndagar mellan klockan 10.00-14.00 förutom valdagen då det skall 
vara öppet till klockan 20.00. 

2. att förtidsröstning ska ske i Kosters sportklubbs gymnastiksal valdagen den 11 
september mellan klockan 08.00 - 13.00. 

Beslutet skickas till 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2022-0092 

VN § 4 Vallokaler på valdagen 2022 

Valnämndens beslut 
att röstning vid det allmänna valen den 11 september 2022 ska ske i följande 
vallokaler och distrikt: 

Distrikt Vallokal 

Centrum Nord Valemyrskolan 

Centrum Syd Biblioteket 

Strömstad Södra Bespisningen Strömstierna 

Skee - Strömstad Östra Skee skola 

Strömstad Norra Mellegårdens skola 

Seläter - Hällestrand Ånneröd förskola 

Bojar Bojarskola 

Tjärnö - Koster Tjärnö skola 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att besluta om vallokal för kommunens valdistrikt. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Valnämnden besluta 

att röstning vid det allmänna valen den 11 september 2022 ska ske i följande 
vallokaler och distrikt: 

Distrikt Vallokal 

Centrum Nord Valemyrskolan 

Centrum Syd Biblioteket 

Strömstad Södra Bespisningen Strömstierna 

Skee - Strömstad Östra Skee skola 

Strömstad Norra Mellegårdens skola 

Seläter - Hällestrand Ånneröd förskola 

Bojar Bojarskola 

Tjärnö - Koster Tjärnö skola 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0092 

VN § 5 Öppethållande i valdistrikt vid de allmänna 
valen 2022 

Valnämndens beslut 
att samtliga valdistrikt håller öppet 08.00-20.00. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt vallagen ska vallokal som huvudregel hållas öppen mellan 08.00-20.00 på 
valdagen. Kommunerna kan begränsa tiderna om väljarna ändå får goda 
möjligheter att rösta. Samråd ska då hållas med Länsstyrelsen om föreslaget 
öppethållande. 

Förslag till beslut 
att samtliga valdistrikt håller öppet 08.00-20.00. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0092 

VN § 6 Ordningsföljd för placering av valsedlar i 
valsedelsställ i röstningslokaler sam 
vallokaler 

Valnämndens beslut 
att valsedlar ska placeras i bokstavsordning utifrån partiets begynnelsebokstav 
(det vill säga från A och så vidare) 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt information från Valmyndigheten bör Valnämnden fatta beslut om hur 
valsedlarna skall placeras i valsedelställ. Deras rekommendation är att valsedlarna 
placeras i bokstavsordning. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Valnämnden besluta 

att valsedlar ska placeras i bokstavsordning utifrån partiets begynnelsebokstav 
(det vill säga från A och så vidare) 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0092 

VN § 7 Ersättning till valförrättare, ordförande och 
vice ordförande i distrikten 

Valnämndens beslut 
att ersättning skall utgå till valförrättarare med 180 kronor/timme för faktiska 
tjänstgöringstimmar,  

att särskilt fast arvode ska utgå till ordförande med 1300 kronor och till vice 
ordförande med 930 kronor, samt 

att reseersättning utgår enligt kommunal taxa. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att fastställa ersättning till valförrättare samt arvode till 
ordförande och vice ordföranden i distrikten. Förslaget till arvode utgår från 
arvodet 2018 uppräknat med 9 % vilket motsvarar kommunens löneökning för 
motsvarande år. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att ersättning skall utgå till valförrättarare med 180 kronor/timme för faktiska 
tjänstgöringstimmar,  

att särskilt fast arvode ska utgå till ordförande med 1300 kronor och till vice 
ordförande med 930 kronor, samt 

att reseersättning utgår enligt kommunal taxa. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2022-0092 

VN § 8 Fullmakt att utkvittera valförsändelser vid de 
allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 
att ge följande personer fullmakt att utkvittera postförsändelser: Ulrika Haugland, 
Sören Hansson, Jessica Corneliusson, Robin Lantz, Maj Gilberg, Bengt-Göran 
Bergstrand och Roy Andersson. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att besluta om fullmakt med rätt för personer att utkvittera 
postförsändelser i samband med allmänna valen 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att ge följande personer fullmakt att utkvittera postförsändelser: Ulrika Haugland, 
Sören Hansson, Jessica Corneliusson, Robin Lantz, Maj Gilberg, Bengt-Göran 
Bergstrand och Roy Andersson. 

Beslutet skickas till 
Postnord, Ronald H Fredriksson 
Diariet  
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 KS/2022-0092 

VN § 9 Valskjutsar i Strömstads kommun 

Valnämndens beslut 
att valskjutsar ska anordnas på så satt att äldre och funktionshindrade gratis har 
möjlighet att anlita taxi till vallokalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att besluta om valskjutsar ska anordnas. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen förslår valnämnden besluta 

att valskjutsar ska anordnas på så satt att äldre och funktionshindrade gratis har 
möjlighet att anlita taxi till vallokalen. 

Beslutet skickas till 
Taxi Väst 
Diariet  
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VN § 10 Behörighet i Valid 

Valnämndens beslut 
att hos Länsstyrelsen ansöka om att Ulrika Haugland, Bengt-Göran Bergstrand och 
Roy Andersson ska vara behörighetsadministratör och inskrivare för Strömstads 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Till valen 2022 ersätts Valmyndighetens valdatasystem (VDS) av ett nytt som heter 
Valid. Bakgrunden är att det förra systemet bygger på en föråldrad teknik. valid 
möjliggör förändringar framöver och digitalisering som nuvarande system inte 
klarar av. 

För att kunna använda systemet behöver Länsstyrelsen ge åtkomst och 
behörighet för de som ska vara behörighetsadministratörer och inskrivare hos 
kommunen. Därefter kan dessa hantera övriga behörighetsroller inom 
kommunen. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Valnämnden besluta 

att hos Länsstyrelsen ansöka om att Ulrika Haugland, Bengt-Göran Bergstrand och 
Roy Andersson ska vara behörighetsadministratör och inskrivare för Strömstads 
kommun. 

Beslutet skickas till 
Valadministrationen Länstyrelsen; val.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Diariet  
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VN § 11 Ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 
att utse Ulrika Haugland, Sören Hansson, Jessica Corneliusson och Ewa Löfgren till 
ambulerande röstmottagare. 

Beslutsmotivering 
Enligt vallagens 7 kapitel 3a § kan en väljare som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder och som inte själv kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe och begär det lämna sina valsedlar till ambulerande 
röstmottagare. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att utse Ulrika Haugland, Sören Hansson, Jessica Corneliusson och Ewa Löfgren till 
ambulerande röstmottagare. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0092 

VN § 12 Val av ordförande och vice ordförande i 
valdistrikt  

Valnämndens beslut 
att bemyndiga ordförande och vice ordföranden i valnämnden att utse 
ordförande och vice ordförande i valdistrikten. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att utse ordförande och vice ordförande i valdistrikten. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att bemyndiga ordförande, vice ordföranden i valnämnden att utse ordförande 
och vice ordförande i valdistrikten. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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VN § 13 Valförrättare vid de allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 
att bemyndiga ordförande och vice ordföranden i valnämnden att utse 
valförrättare i valdistrikten samt vid onsdagsräkningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att utse valförrättare i valdistrikten samt vid onsdagsräkningen. 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att bemyndiga ordförande och vice ordföranden i valnämnden att utse 
valförrättare i valdistrikten samt vid onsdagsräkningen. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0092 

VN § 14 Rekrytering valförrättare - information 

Valnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunsekreterare Ulrika Haugland informerar om att rekrytering av 
valförrättare har gått bra. Största delen av dem som varit med förut har tackat ja i 
år igen. Sedan har vi annonserat i Strömstads tidning och på Facebook.  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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