
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 18:00 – 19.00 

Utses att justera Gert Kjellberg (TP) 

Justeringens plats och datum  Kommunkontoret 2022-01-13 och 2022-01-20 

Paragrafer 1-15 

 
Underskrift  Sekreterare 

 
 Carina Eliasson 

 Ordförande 
 

 Robert Johansson (M) 
 Justerare 

 
 Gert Kjellberg (TP)  

 

 

 ANSLAG/ BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Anslaget sätts upp 2022-01-21 

Anslaget tas ner 2022-02-14 

Protokollets förvaring  Kommunhuset i Skärhamn 

Underskrift 
 

 Carina Eliasson 
 Utdragsbestyrkande 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Robert Johansson (M) 
Rikard Larsson (S) 
Hans Kristensson (L) 
Dan Gustafsson (M) fd KD 
Karin Mattsson (C) 
Urban Möller (L) fd MP 
Erling Alsin (-) 
Gert Kjellberg (TP) 
Rikard Siemensen (SD) 
 

Övriga närvarande Leif Runesson (L) 
Christer Wrangsten (V) 
 
Carina Eliasson, valadministratör 
Kjell Arvidsson, valadministratör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Gert Kjellberg (TP) utses att justera protokollet jämte ordföranden.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 

Information om ändring av valdistriktsnamn 

2021/1 

Beslut 
Valnämnden noterar Länsstyrelsens beslut. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har beslutat att fastställa kommunfullmäktiges förslag till 
namnändring av nedanstående valdistrikt. 

Valdistrikt Valla 1 byter namn till Myggenäs. 
Valdistrikt Valla 2 byter namn till Valla. 
Valdistrikt Valla 3 byter namn till Höviksnäs-Hakenäset. 
Valdistrikt Skärhamn 1 byter namn till Södra Skärhamn. 
Valdistrikt Skärhamn 2 byter namn till Norra Skärhamn. 
Valdistrikt Stenkyrka 1 byter namn till Kållekärr. 
Valdistrikt Stenkyrka 2 byter namn till Stenkyrka. 
 
Tidigare beslut 
Valnämnden 2021-10-06, § 2. 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 204. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut daterat 2021-12-01. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 

Antal ledamöter och ersättare som ska utses vid 2022 års 
val 

2022/1 

Beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

1. Antalet ledamöter i Tjörns kommunfullmäktige ska vara 41. 

2. Antalet ersättare ska uppgå till minst hälften av ledamöterna.  

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen ska kommunfullmäktige 
bestämma hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet 
ska bestämmas till ett udda antal och minst 
21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare eller 
därunder 
31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade (och i regioner med 
140 000 röstberättigade) 
41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade.  
 
Tjörn kommun hade 12 922 röstberättigade den 1 mars 2021. 
 
Beslutet om antalet ledamöter ska vara Valmyndigheten tillhanda senast 2022-
02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 

Förslag till reviderade arvoden för röstmottagare 

2022/12 

Beslut 
Valnämnden föreslår arvodesberedning föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa nedanstående förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde arvodena för röstmottagarna vid 
valen 2018 och 2019 enligt följande: 
Ordförande  2 600 kronor 
Vice ordförande  2 200 kronor 
Övriga röstmottagare 1 800 kronor 
Arvode för extra rösträknare på valdagens kväll för tre timmar 
utgår med 600 kronor, för tid därutöver utgår arvode med 100 
kronor per påbörjad halvtimma. 

Inför kommande val föreslås en generell höjning med 300 kronor 
för respektive uppdrag, d v s 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 
 
Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 
 
De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 2024 
samt vid eventuella omval/extraval. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5 

Fastställande av förstidsröstningslokaler och tider för 
öppethållande 

2022/2 

Beslut 
Valnämnden fastställer nedanstående förslag.  

Sammanfattning 
Förslag till öppettider för förtidsröstning i kommunkontoret, 
Skärhamn 
24-26 augusti 09.00-17.00, 27-28 augusti 11.00-15.00, 29 augusti-1 
september 09.00-19.00, 2 september 09.00-17.00, 3-4 september 
11.00-15.00, 5-8 september 09.00-19.00, 9 september 09.00-18.00, 10 
september 10.00-15.00 och 11 september 08.00-20.00. 

Förslag att nedanstående platser har öppet för förtidsröstning 
torsdagen den 8 september mellan 17.00-20.00. 
Häggvallskolan, aulan 
Myggenäs skola, matsalen 
Rönnängs skola, matsalen 
Kållekärrs skola, matsalen  
Klädesholmens församlingshem 
Klövedals församlingshem 

Förslag att Missionshuset EFS på Dyrön och Åstols café på Åstol 
har öppet för förtidsröstning lördagen den 3 september mellan 
12.00-15.00 och söndagen den 11 september mellan 12.00-16.00 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 

7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 

Fastställande av vallokaler 

2022/3 

Beslut 
Valnämnden fastställer nedanstående förslag. 

Sammanfattning 
Myggenäs – Myggenäs skola, gymnastiksalen 
Valla – Häggvallskolan, matsalen 
Höviksnäs-Hakenäset – Häggvallskolan, aulan 
Södra Skärhamn – Skärhamn, kommunkontoret 
Norra Skärhamn – Skärhamns skola, gymnastiksalen 
Bleket/Klädesholmen – Bleketskolan, matsalen 
Kållekärr – Kållekärrs skola, gymnastiksalen 
Stenkyrka – Billströmska Folkhögskolan, Tyftsalen 
Rönnäng – Rönnängs skola, gymnastiksalen 
Klövedal – Klövedals församlingshem 
 
Samtliga vallokaler har öppet 08.00-20.00. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 

Ställningstagande avseende förtroendevalda som 
röstmottagare vid allmänna valen 2022 

2022/11 

Beslut 
Valnämnden beslutar att förtroendevalda får tjänstgöra som 
röstmottagare. 

Sammanfattning 
I samband med arbetet med att ta fram den nya vallagen kom 
förslag om att personer som kandiderar på lista inte bör fungera 
som röstmottagare.  

Den nya vallagen säger inte att förtroendevalda inte får tjänstgöra 
som röstmottagare, men utifrån ett rättssäkerhetsskäl 
rekommenderas det att de inte gör det.  

Då valadministrationen tidigare har anlitat förtroendevalda som 
röstmottagare vill vi att valnämnden beslutar om förtroendevalda 
får tjänstgöra som röstmottagare eller inte.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP), Hans Kristensson (L), Rikard Larsson (S) m fl har 
inget att erinra mot att förtroendevalda får tjänstgöra som 
röstmottagare.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 

Förordnande av röstmottagare för förtidsröstning och 
valdag 

2022/4 

Beslut 
Valnämnden ger valadministrationen i uppdrag att utse minst två 
röstmottagare till varje förtidsröstningslokal och åtta 
röstmottagare till varje valdistrikt på valdagen. 

Sammanfattning 
Vid förtidsröstningen är det minst två röstmottagare som tjänstgör 
samtidigt.  

Under valdagen år röstmottagarna indelade i två grupper, varje 
grupp har två pass vardera. Samtliga tjänstgör efter 20.00.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 

Förordnande av ambulerande röstmottagare 

2022/5 

Beslut 
1. Valnämnden ger valadministrationen i uppdrag att utse 

ambulerande röstmottagare. 

2. Senast 15.00 på valdagen kan ambulerande röstmottagning 
ske. 

Sammanfattning 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna 
sina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, 
ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt under samma tid som 
förtidsröstningen pågår (18, dagar före valet), d v s från den 24 augusti. 

Valmyndigheten har i ställningstagande uppmanat valnämnderna att 
fatta beslut om ett sista klockslag för ambulerande röstmottagning på 
valdagen för att hinna lämna in rösten till en röstningslokal. 

Ambulerande röstmottagare kan t ex ersätta en indragen 
institutionsrösning. Om det på en institution enbart togs emot ett fåtal 
röster vid tidigare val och förutsättningarna inte ändrats, kan 
kommunen överväga att istället sända dit ambulerande röstmottagare. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 

Undertecknande av valnämndens post 

2022/6 

Beslut 
Valnämnden beslutar att följande personer utses att, var för sig, lösa ut 
valnämndens post och kvittera förtidsröster, brevröster och 
ambassadröster; Carina Eliasson, Kjell Arvidsson, Susanne Martinsson, 
Christina Cissig, Malin Rydberg, Linda Sjöö, Tyrone Östlund, Robert 
Johansson och Rikard Larsson. 
 
Sammanfattning 
De personer som föreslås kvittera ut valnämndens post är 
kundcenters personal, vaktmästare, valadministratör samt 
valnämndens ordförande och vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 

Placeringsordning valsedlar 

2022/7 

Beslut 
Alla valsedlar ska placeras i bokstavsordning, 
socialdemokraternas valsedlar ska placeras i början som 
arbetarpartiet socialdemokraterna. Detta gäller samtliga 
röstningsmottagningsställen.  

Sammanfattning 
Valmyndigheten uppmanar kommunernas valnämnder att fatta 
beslut om valsedlarnas placeringsordning.  

Valmyndigheten har i ställningstagande bedömt att alla valsedlar 
ska placeras i valsedelsställ. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 

Distribution av valsedlar 

2022/8 

Beslut 
1. Valnämnden beslutar att partierna själva får ombesörja 

distributionen av sina valsedlar.  

2. När valsedlarna distribuerats till respektive 
röstningsmottagningsställe ansvarar röstmottagarna för 
ordningen och påfyllnad av valsedlar. 

Sammanfattning 
Förfrågningar har inkommit om valnämnden ombesörjer 
distribution av valsedlar till samtliga röstningsmottagningsställen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13 

Eventuellt hushållsutskick inför valet 

2022/9 

Beslut 
Ett separat utskick med valinformation görs till samtliga hushåll.  

Sammanfattning 
Kommunikationsavdelningens utgivning av Vi på Tjörn är den 18 
maj. 

Ett komplement kan vara att ha ett separat utskick med bara 
valinformation som går ut till alla hushåll i augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14 

Politisk propaganda 

2022/10 

Beslut 
1. Politisk propaganda får inte förekomma närmare än 50 meter 

från röstmottagningslokalerna. 

2. Valaffischering är inte tillåten på staket eller liknande närmare 
än 50 meter från röstmottagningslokalerna. 

Sammanfattning 
I vallagens 8 kap 3 § framgår att det inte får förekomma 
propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra 
väljare i deras val.  

Någon definition eller närmare precisering finns inte i lag eller 
förarbeten. I förarbetena till 1972 års vallag syftade den ändring 
som då gjordes till att klargöra inom vilket område 
röstmottagarna kunde utöva sin befogenhet att upprätthålla 
ordningen i samband med röstningen.  

Enligt beslut från valprövningsnämnden (ärendena 2010:151, 204 
och 205) framgår att huruvida röstmottagning har skett i strid med 
8 kap 3 § vallagen måste bedömas i det enskilda fallet. 
Bedömningen utgår från platsens särskilda förutsättningar att ge 
skydd för väljarna mot att utsättas för politisk agitation under 
valhandlingen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Siemensen (SD) föreslår att samma avstånd även ska gälla för 
valaffischeringen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 

Nästa sammanträde 

Dnr 

Beslut 
Nästa sammanträde blir onsdagen den 27 april kl 18.00. 
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