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§ 7/2022

Val av justerare

Till justerare föreslås Karl-Johan Bondeson (MP).

Beslut
Till justerare utses Karl-Johan Bondeson (MP).

__________
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§ 8/2022

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut
Dagordningen fastställs.

__________
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§ 9/2022

Öppettider för förtidsröstning 2022 (Dnr VN2022/0006)

Sammanfattning
Enligt vallag (2005:837) kap. 4 § 20 ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan 
användas som röstningslokaler, och som ger väljarna goda möjligheter att rösta. Detta avser både 
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande. 
 
Kommunen bestämmer själv vilka lokaler som ska användas som röstningslokaler och vilka tider de ska 
hålla öppet. Förtidsröstningen planeras att hållas i sex olika röstningslokaler placerade i olika delar av 
Kungälv. Öppettiderna i röstningslokalerna sätts till tider och lokaler som ska ge alla röstberättigade 
personer jämlika förutsättningar att avlägga sin röst i valet 2022. 

Öppettiderna för lokalerna kommer att annonseras i anslutning till varje röstningslokal. 
Informationen kommer också att annonseras på Kungälvs kommuns hemsida, i Kungälvsposten, 
kommunens konton på sociala medier samt internt på kommunens intranät. Öppettiderna kommer även 
att finnas centralt på Valmyndighetens hemsida, tillsammans med information om adresser och 
kontaktuppgifter till varje lokal. 

Förvaltningen föreslår att öppettiderna för röstningslokaler 2022 fastställs. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Öppettider för förtidsröstning 2022
Bilaga Bilaga_Öppettider för förtidsröstning

Beslut
Öppettider för förtidsröstningslokaler 2022 antas.

__________

Expedieras till: 
Länsstyrelsen Västra 
Götaland

För kännedom till:
Valmyndigheten



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-04
Sida 6 (11)

VALNÄMNDEN
Justeras sign

§ 10/2022

Vallokaler 2022 (Dnr VN2022/0007)

Sammanfattning
Vallokaler och röstningslokaler ska enligt vallagen (2005:837) ge väljarna goda möjligheter att rösta. Planeringen 
av vallokaler för valdagen den 11 september utgår från den lokalplanering som gjordes för valet 2018. Dock har 
vissa lokaler byggts om sedan föregående val och därmed har platsen inom lokalen fått flyttas.

Lokaler som enligt vallagen inte ska eller bör användas har bytts ut och ersatts med andra lokaler för de   
valdistrikt som berörs. I huvudsak har dessa lokaler ersatts med skollokaler. Lokaler som inte ska användas är 
lokaler som har anknytning till viss politisk sammanslutning, medan de som inte bör användas alls är sådana 
som har anknytning till viss religiös sammanslutning eller företag. 

Kungälvs kommun har 28 valdistrikt, och därmed skall 28 vallokaler vara öppna på valdagen den 11 september. 
Under perioden 24 augusti till den 11 september pågår även förtidsröstning, då det kommer finnas sex 
röstningslokaler öppna under varierande tider och dagar. Eftersom det åligger varje kommun att ha en 
förtidsröstningslokal öppen även på valdagen, kommer det finnas en röstningslokal öppen i Kongahälla center 
den 11 september för att tillgodose denna lag.
 
Röstnings- och vallokaler bokas dels genom kommunens fastighetsansvarig, dels genom administratörer och 
dels personer som är ansvariga för fristående lokaler. Tillgång till lokalerna administreras gemensamt med 
ansvariga för lås, larm och annan säkerhetsutrustning i lokalerna. Vilka lokaler som är röstnings- respektive 
vallokaler meddelas till väljarna genom annons i Kungälvsposten, på kommunens hemsida och via väljarnas 
egna röstkort.

Förvaltningen föreslår att vallokaler för val 2022 fastställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vallokaler 2022
Bilaga Vallokaler 2022_Bilaga

Beslut
Vallokaler 2022 fastställs. 

__________

Expedieras till: 
Länsstyrelsen Västra 
Götaland

Valmyndigheten

För kännedom till:
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§ 11/2022

Gruppförsäkring för röstmottagare (Dnr VN2022/0008)

Det är beräknat att Valprocessen 2022 kräver att cirka 275 personer totalt arbetar som röstmottagare, vice 
ordförande samt ordförande1 i vallokalerna på valdagen samt under förtidsröstning. Dessa anställda gör ett 
viktigt arbete i demokratins tjänst genom att dela med sig av sin tid och engagemang, om än mot ekonomisk 
ersättning, för att säkerställa att de röstberättigade i kommunen kan utöva sina demokratiska fri- och 
rättigheter.

Arbetet med valprocessen kan möjligtvis bedömas vara mer utsatt än andra arbetstillfällen och det är alltid ett 
stort fokus på väljarnas men även medarbetarnas säkerhet under genomförandet av valet. Genom att teckna 
gruppförsäkring för röstmottagarna skapas en tryggare arbetsplats vilket i sin tur bedöms ge en positiv effekt på 
arbetsinsatsen hos de berörda samt verka som ett skydd i den händelse att något som orsakar bland annat 
personskada skulle kunna inträffa.

Generellt så omfattas anställda i kommunen av kommunens arbetsskadeförsäkring (TFA). Dock föreligger det 
så att om en uppdragstagare inte har en anställning i grunden så kommer inte arbetsskadeförsäkringen att gälla 
och därmed görs en bedömning att det är nödvändigt att teckna en gruppförsäkring för de röstmottagare som 
arbetar med valet 2022.

I försäkringen inkluderas bland annat:

”-Försäkringen gäller för medicinskt såväl ekonomisk invaliditet.
-Skydd vid sveda och värk. […].
-Skydd för bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunktion, inkluderas inom ramen för medicinsk 
invaliditet.” 

Förvaltningen får i uppdrag att teckna en gruppförsäkring för röstmottagare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Gruppförsäkring för röstmottagare
Bilaga KUNGÄLVS KOMMUN_212000-1371_Försäkringsavtal_Olycksfall_1096748-4.3

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att teckna en gruppförsäkring för röstmottagare.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 12/2022

Risk- och sårbarhetsanalys (Dnr VN2022/0009)

Sammanfattning
Säkerhet är ett nyckelord inte bara för valprocessen 2022, utan även för alla tidigare och framtida val. Att 
utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter de vid allmänna valen är en av grundpelarna som våra politiska 
institutioner och statsskick vilar på. Att denna process är fortsatt öppen och transparent är en viktig del för att 
göra valprocessen legitim. Detta förutsätter även att valprocessen genomförs på ett säkert sätt.

Det begärdes att en risk- och sårbarhetsanalys skulle tas fram av kommunens säkerhetsavdelning inför valet 
2022. Detta mot bakgrund av de generella direktiven för valsäkerhet som återfinns delvis i ”Kommunernas 
handbok” samt i ”Verksamhetsskyddsanalys för allmänna val”: två dokument som tillhandahållits av 
Valmyndigheten inför valet 2022. Detta ärende har förekommit i samband med tidigare val och bedömningen 
gjordes att det var nödvändigt även inför valet 2022 att besluta om detta ärende.

Ärendet Risk- och sårbarhetsanalys är även kopplad till Reglemente för intern kontroll (KS2019/1670) där det 
vidhålls att 

”Kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten 
bedrivs på ett ändamålsenligt […] sätt”.

Formuleringen ”rimlig grad av säkerhet” möts i detta ärendes utformning.

I risk- och sårbarhetsanalysen2 har en bedömning gjorts av två relevanta kategorier med titlar ”Valdagen – 
vallokaler” samt ”Politiska valrörelsen”. I analysen görs bland annat bedömningar av:

 Informationssäkerhet/kommunikation/sociala medier
 Hot och våld
 Olyckor/driftstörning
 Naturhändelser
 Ordningsstörningar/Störningsmoment

Inom dessa indelningsgrupper har det tagits fram händelser, vars sannolikhet, konsekvens, riskvärde, samt 
åtgärd analyserats av behörig säkerhetspersonal.
Åtgärder vid förekomna säkerhetshändelser är bland andra:

 Kontakt med polis
 Polisanmälan
 Anmäla och begränsa konton som sprider desinformation
 Se till att jour nummer finns tillgängligt
 Kontakta valmyndighet och valsamordnare
 Säkerställa tydlig avgränsning till vallokaler
 Arbeta förebyggande med informationssäkerhet
 Informera säkerhetsansvarig
 Tillgodose polisiär närvaro vid behov,

2 Se bilaga för fullständiga formalia.
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samt andra förebyggande åtgärder som är inkluderade i analysen.

Förslag till beslut är att Risk- och sårbarhetsanalys antas i sin helhet med särskilt fokus på förvaltningen att åta 
sig att säkerställa att de åtgärder som lagts fram kan utföras för att säkerställa det framtida arbetet med valet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Risk- och sårbarhetsanalys
Bilaga Risk- och sårbarhetsanalys_Bilaga

Beslut
Risk- och sårbarhetsanalys antas.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 13/2022

Distribuering av namnvalsedlar (Dnr VN2022/0010)

Sammanfattning

I kapitel 6 i Vallagen (2005: 837) återfinns information bland annat om vilka slag av 
valsedlar som används vid val i Sverige, dessa är: 

1. Valsedlar med parti- och valbetäckning
2. valsedlar med parti- och valbetäckning samt uppgifter om kandidater
3. valsedlar med enbart valbetäckning

Punkt två avser så kallade namnvalsedlar där en numrerad lista över ett visst partis politiska 
kandidater står tryckt. Denna typ av valsedlar distribueras utav partierna själva till val- och 
röstningslokal utan direkt inblandning från Valnämnden eller de tjänstemän som lyder 
under den. 

Enligt Valmyndigheten har ansvariga tjänstemän skyldighet att beställa och distribuera 
valsedlar som definieras i punkt 1 dock enbart för partier som fått 1% eller mer av rösterna i 
hela landet under de två senaste riksdagsvalen (hädanefter kallade 1%-partier) och som begärt 
utläggning. Enligt vallagens 8 kapitel 2 § punkt 3 ska valsedlar för partier som fått mer än en 
procent av rösterna vid 2014 eller 2018 års riksdagsval finnas i alla röstnings- och vallokaler. 

I både dialog mellan valkansliet och valnämndens presidium, samt inkomna förfrågningar 
vid föregående val, har det framkommit önskemål om att de tjänstemän som distribuerar 
övriga valsedlar inför valet 2022 även ska distribuera partiernas namnvalsedlar. 

1% partierna vid valet 2022 är:

-Arbetarepartiet Socialdemokraterna
-Centerpartiet
-Feministiskt initiativ
-Kristdemokraterna
-Liberalerna
-Miljöpartiet
-Moderata samlingspartiet
-Sverigedemokraterna
-Vänsterpartiet

Detta gäller även för de lokala partier som Kungälvs kommun har skyldighet att lägga ut 
Valsedlar med parti- och valbetäckning för.

Notera att samtliga partier som är godkända att delta i valet har möjlighet att åka ut och be 
om att få sina valsedlar utlagda i valsedelställ. Det åligger röstmottagare att placera valsedlar i 
valsedelställ på avsedda platser. 
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Förvaltningen gör bedömningen att det inte går att göra en juridiskt hållbar gränsdragning 
mellan vilka partiers namnvalsedlar som kommunen distribuerar till röstnings- och 
vallokalerna och inte. Kommunen skulle kunna distribuera samtliga partiers namnvalsedlar 
men förvaltningen anser inte att det med nuvarande organisation och arbetssätt är ett rimligt 
förslag. Detta då arbetsbelastningen gällande administrationen av valsedlar och kontakt med 
en stor mängd partier bedöms bli mycket hög.  

Förvaltningen föreslår därför att samtliga partier som är godkända av Valmyndigheten att 
delta i valet själva distribuerar sina partivalsedlar med kandidater (namnvalsedlar) till 
röstnings- och vallokalerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Distribuering av namnvalsedlar

Beslut
Samtliga partier som är godkända av Valmyndigheten att delta i valet ansvarar för 
att distribuera sina namnvalsedlar till röstnings- och vallokalerna.

__________


