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§ 18 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande tillägg: 

- Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 
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§ 19 
Information inför valet 2022 samt svar på frågor 
Diarienummer: VN-2021-018 119 

Beslut 
Tackar för informationen 

Sammanfattning 
I början av november 2021 inkom en inbjudan till en digitalinformationsträff inför de 
allmänna valen 2022 från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Deltagare från Svenljunga kommun på den digitala informationsträffen var valnämndens 
ordförande Owe Lundin (L), valansvarig Alexandra Skoog och valadministratör Öywind 
Thornander. 

Personalen på länsstyrelsen som arbetar med valets genomförande presenterade sig och 
gick igenom den nya digitala organisationen där kommunernas valadministration kommer 
hanteras i det nya systemet Valid. Valcentralen, den webbplats som är öppen för alla och 
där information och exempelvis handböcker kommer läggas, presenterades också. 
Länsstyrelsen presenterade den nya grafiska profilen för valmyndigheten.  

Praktiska uppgifter för genomförandet av valet som viktiga datum och administration 
gicks igenom. Under informationsträffen tog länsstyrelsen emot frågor som besvarades 
löpande och som sedan skickades ut med presentationsmaterialet.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Owe Lundin, Ordförande, Alexandra Skoog, Valansvarig och Öywind 
Thornander, valadministratör. 

Beslutsunderlag 
Presentation – digital informationsträff för valnämnderna, 2021-11-18 
Kort information från kommunträffen, 2021-11-18 
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§ 20 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut som inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län den 
30 november 2021 till handlingarna. 

Beslut 
VN-2021-002 111 – Beslut om valdistriktsindelning för Svenljunga kommun 
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§ 21 
Vallokaler på valdagen 11 september 2022 
Diarienummer: VN-2021-010 111 

Beslut 
Boka följande vallokaler till de allmänna valen den 11 september 2022 

Hillared Hillareds bygdegård 

Sexdrega Medborgarhuset Sexdrega 

Svenljunga väster Mogaskolan - matsal 

Svenljunga Öster Mogaskolan - idrottshall 

Svenljunga Söder Mogaskolan - idrottshall 

Högvad Överlida skola - idrottshall 

Kindaholm Medborgarhuset Östra Frölunda 

Sammanfattning 
För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. Varje kommun ska se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta (4 kap § 20 
vallagen).  

En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att 
väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss 
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös 
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med 
röstningen (4 kap 20 § vallagen).  

Efter tidigare diskussioner i valnämnden föreslogs att vallokal för Hillared valdistrikt bör 
vara Hillareds bygdegård då det bland annat finns bättre möjligheter för parkering.  

Svenljunga kommun har sju valdistrikt och samtliga föreslagna lokaler uppfyller vallagens 
krav. 

Ekonomi 
Beslut ryms inom budget. 
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Föredragande 
Öywind Thornander, valadministratör. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-05-24 § 72 

Beslutsgång 
Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 
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§ 22 
Röstningslokaler på valdagen 11 september 2022 
Diarienummer: VN-2021-011  

Beslut 
Inrätta röstmottagning och boka röstningslokaler till de allmänna valen den 11 september 
2022 på följande ställen 

Valdistrikt Röstningslokal Tid 

Svenljunga öster Örsåsgården Kl. 10.00 – 15.00 

Högvad Holsljunga idrottshall Kl. 10.00 – 14.00 

Kindaholm 

 

 

Sexdrega 

Kalvs bygdegård 

Håcksviks bygdegård 

Mårdaklevs bygdegård 

Bokbil 

Kl. 10.00 – 14.00 

Kl. 09.00 – 12.00 

Kl. 14.00 – 17.00 

Kl. 12.00 – 13.00 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun har särskilda röstmottagningsställen på valdagen i vissa orter där 
vallokal inte längre finns. Vid de senaste valen har Svenljunga kommun inrättat 
röstningslokaler i Holsljunga, Håcksvik, Kalv och Mårdaklev. Holsljunga och Kalv har haft 
öppet fyra timmar, Håcksvik och Mårdaklev har haft öppet tre timmar.  

Ekonomi 
Beslut ryms inom budget. 

Föredragande 
Öywind Thornander, valadministratör. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens protokoll 2018-11-14 § 46 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Lundin (L): Tilläggsyrkande, att bokbilen ska användas som röstningslokal på 
valdagen den 11 september 2022 i Handbynäs mellan klockan 12.00 – 13.00 
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Beslutsgång 
Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och ordförandes eget tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
valnämnden bifaller det. 

Ordförande ställer tilläggsyrkandet mot avslag och finner att valnämnden bifaller det.  

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 
Kulturchef
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§ 23 
Röstningslokaler – förtidsröstning på 
huvudbiblioteket, skolor och bokbil 
Diarienummer: VN-2021-012 111 

Beslut 
Inrätta röstmottagning för förtidsröstning på Svenljunga huvudbibliotek under perioden 
24 augusti – 11 september under bibliotekets ordinarie öppettider: 

  Ons 24 aug 
kl. 10-19 

Tors 25 aug 
kl. 10-16 

Fre 26 aug 
kl. 10-16 

Lör 27 aug 
kl. 10-13 

Sön 28 aug 
kl.10-13 

Mån 29 aug 
kl. 12-19 

Tis 30 aug 
kl. 10-19 

Ons 31 aug 
kl. 10-19  

Tors 1 sep 
kl. 10-16 

Fre 2 sep 
kl. 10-16 

Lör 3 sep 
kl. 10-13 

Sön 4 sep 
kl. 10-13 

Mån 5 sep 
kl. 12-19 

Tis 6 sep 
kl. 10-19 

Ons 7 sep 
kl. 10-19 

Tors 8 sep 
kl. 10-16 

Fre 9 sep 
kl. 10-16 

Lör 10 sep 
kl. 10-13 

Sön 11 sep 
kl. 08-20 
Valdag 

Anordna förtidsröstning på samtliga orter där tidigare biblioteksfilialer befunnit sig: 

Valdistrikt Lokal/ort Tider 

Hillared Hillared skola 
 

Tisdagar: 30 augusti och 6 september 
Kl. 17.00-20.00 

Högvad Överlida skola (alt. 
Långehall) 
 

Onsdagar: 24, augusti, 31 augusti och 7 september 
kl. 17.00-20.00 

Kindaholm Östra Frölunda skola 
 

Måndagar: 29 augusti och 5 september 
kl. 17.00-20.00 

 Bokbil Torsdagar: 25 augusti, 1 september och 8 september 
(Körschema beslutas separat) 

Sammanfattning 
Kommunerna har enligt vallagen det samlade lokala ansvaret för val vilket även 
innefattar förtidsröstningen. Röstningslokaler ska enligt vallagens 4 kap. 20 och 22 §§ 
vara av värdeneutral karaktär, så som kommunhus, skolor, bibliotek och bygdegårdar.  
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Enligt vallagens 10 kap. 2 § ska väljarna kunna rösta i förtid 18 dagar före valdagen 
vilket innebär att förtidsröstningen påbörjas den 24 augusti 2022 och pågår till 11 
september 2022. Enligt vallagens 4 kap. § 24 är en kommun skyldig att tillhandahålla en 
röstningslokal varje dag under förtidsröstningsperioden, samt att på valdagen 
tillhandahålla en röstningslokal som är öppen mellan kl 08.00-20.00.  

Svenljunga kommun har de senaste valen nyttjat Svenljunga huvudbibliotek som 
röstningslokal under förtidsröstningsperioden, samt även biblioteksfilialerna under 
specifika dagar. Filialerna är inte längre kvar men det är tydligt att förtidsröstningen har 
ökat och därmed är bedömningen att förtidsröstning bör genomföras på de orterna där 
filialerna tidigare befann sig. Röstningslokalerna har öppet på eftermiddag och kväll för 
att inte störa skolans verksamhet.   

Svenljunga kommuns bokbil används som komplement till förtidsröstningslokalerna under 
valet 2022. Att använda bokbilen som röstningslokal kommer efter valet 2022 att 
utvärderas, om det mottas väl kommer den möjligtvis användas mer inför 
efterkommande val. 

Ekonomi 
Beslutet ryms inom budget. 

Föredragande 
Öywind Thornander, valadministratör. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens protokoll 2018-11-14, § 47 

Beslutsgång 
Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 
Kulturchef 
Rektor i Hillared, Östra Frölunda och Överlida 
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§ 24 
Förtidsröstning vid vårdinrättningar 
Diarienummer: VN-2021-013 111 

Beslut 
Valnämnden anordnad och genomför förtidsröstning vid nedanstående vårdinrättningar 
söndagen 4 september 2022 under en timme på respektive inrättning. Lokal, tid och 
bemanning bestäms av valnämnden efter samråd med inrättningarnas enhetschefer. 

Ort Inrättning 

Svenljunga Klockaregården 

Sexdrega Lysjölid 

Östra Frölunda Östrabo 

Sammanfattning 
Valnämndens ansvar för förtidsröstning kan omfatta röstning vid vårdinrättningar – så 
kallad institutionsröstning. För Svenljunga kommuns del innebär det tre särskilda 
boenden.  

Ekonomi 
Beslut ryms inom budget. 

Föredragande 
Öywind Thornander, valadministratör. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens protokoll 2017-04-25, § 7 

Beslutsgång 
Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 
Socialförvaltningen – enhetschefer vid vårdinrättningar 
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§ 25 
Val av röstmottagare för förtidsröstningen på 
huvudbiblioteket 
Diarienummer: VN-2021-014 111 

Beslut 
Uppdra åt kulturchef att ta fram förslag på röstmottagare från befintlig personalgrupp för 
förtidsröstningen på biblioteket under perioden 24 augusti-11 september 2022. 

Sammanfattning 
Valnämnden har beslutat inrätta röstmottagning för förtidsröstning på Svenljunga 
huvudbibliotek under perioden 24 augusti-11 september 2022 

Ekonomi 
Beslut ryms inom budget. 

Föredragande 
Öywind Thornander, valadministratör. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens protokoll 2018-11-14, § 48 

Beslutsgång 
Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 
Kulturchef 
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§ 26 
Förordnande av kanslienhetens personal till 
röstmottagare samt ambulerande röstmottagare 
Diarienummer: VN-221-015 111 

Beslut 
Förordnar följande tjänstepersoner till röstmottagare samt ambulerande röstmottagare 
för de allmänna valen 2022.  

Lena Lövgren 
Utvecklingsstrateg 

Johanna Sander 
Kommunikationsstrateg 

Sandra Brorsson 
kommunvägledare 

Quang Nguyen 
Kommunsekreterare 

Tomas Klug 
Kansli/IT-chef 

Erika Till 
Folkhälsostrateg 

Öywind Thornander 
Kansliadministratör 

Fredrik Dahl 
Näringslivsstrateg 

Emelie Romland 
Kommunutvecklare  

Kerstin Johansson 
Säkerhetssamordnare 

Lena Carlbergh 
Fordonssamordnare 

Veronica Josefsson 
Kommunvägledare 

Hebbe Felten 
Informationssäkerhetssamordnare 

Alexandra Skoog 
Valansvarig 

 

Förordnande sker under förutsättning att personerna genomgår den obligatoriska 
utbildningen för att bli röstmottagare 

Sammanfattning 
I enlighet med vallagens (SFS 2005:837) 7 kap 3 a § ska väljare om de begär det få 
lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare då de på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe. 

En väljare som uppfyller dessa kriterier ska, på begäran, kunna få lämna sina röster i till 
exempel sin bostad eller en sjukvårdsinrättning där väljaren tillfälligt vistas. Rösterna ska 
hämtas av två röstmottagare som valnämnden förordnat. Röstmottagarna kommer vara 
skyldiga att bistå väljare i samma utsträckning som röstmottagare i vallokaler och 
röstningslokaler. Införande av ambulerande röstmottagare sker som ett led i arbetet för 
att ge alla väljare så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt 
samtidigt som valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar nivå. 

Förordnad ambulerande röstmottagare bör vara personer som upplevs trovärdiga och 
neutrala. Det kan röra sig om anställda eller tidigare anställda hos kommunen som på 
grund av sina personliga egenskaper bedöms lämpliga att anförtros ett sådant uppdrag. 



Svenljunga kommun Paragraf Valnämnden 
 § 26 2021-12-06 

 
 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

15 (17) 
 

Det ligger i sakens natur att personer med politiska uppdrag eller andra liknande 
kopplingar inte ska förordnas som ambulerande röstmottagare. Valnämnden får själv 
bestämma ambitionsnivån, till exempel vilka dagar och tider som ambulerande 
röstmottagare ska vara tillgängliga för väljare.  

Ekonomi 
Beslutet medför inte några kostnader utöver ordinarie personalkostnader. 

Föredragande 
Öywind Thornander, valadministratör. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens protokoll 2019-03-06, § 9 

Beslutsgång 
Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 
Förordnade röstmottagare 
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§ 27 
Förordnande av röstmottagare 
Diarienummer: VN-2021-017 111 

Beslut 
Förordna röstmottagare enligt bilaga 1. Förordnandet sker under förutsättning att 
personerna genomgår den obligatoriska utbildningen för att bli röstmottagare.  

Sammanfattning 
Valnämnden har till uppgift att förordna röstmottagare till de allmänna valen 2022.  

Tilldelning av valdistrikt och utnämnande av ordförande, vice ordförande och ersättare 
sker under våren 2022. 

Ekonomi 
Beslutet ryms inom budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-22 

Föredragande 
Öywind Thornander, valadministratör. 

Protokollsbilaga 
Bilaga 1 – röstmottagare 

Beslutsgång 
Ordförande Owe Lundin (L) finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 
Förordnade röstmottagare 
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§ 28 
Nästa möte 

Beslut 
Valnämndens nästa sammanträde är den 21 februari 2022 klockan 14.00. 
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