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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 3 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
VN § 6  

 
Ändring av dagordningen  

 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 

• Val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från PostNord  
• Behörigheter till Valid 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valnämndens beslut 

1. Följande ärende läggs till sist i dagordningen 
- Val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från PostNord -  
- Behörigheter till Valid 

______ 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 4 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
VN § 7    
 
Förvaltningen informerar 

 
Sammanfattning 
Valsamordnare informerar om bemanningen av administration- och 
kommunikationsenheten i samband med valet. Förvaltningen presenterar den 
tidsplan som tagits fram för valet. Formulär för intresseanmälningar för 
röstmottagare har publicerats på hemsidan och hitintills har 16 
intresseanmälningar inkommit. Under kommande vecka ska nyhet och annonser 
för röstmottagare publiceras i kommunens kanaler.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
VN § 8    
 
Genomgång av verksamhetsskyddsanalys och säkerhet i 
samband med val 

 
Sammanfattning 
Säkerhetschef informerar om valsäkerhet och dess beståndsdelar. Förvaltningen 
har tillsammans med valnämndens ordförande genomfört en 
verksamhetsskyddsanalys. Störst konsekvenser av eventuella störningar får vi på 
mottagande av röster, förvaring av förtidsröster samt i samband med transport av 
röster. Andra områden som kan få allvarliga konsekvenser vid eventuell 
påverkan är i planeringsarbetet i form av beslut om vallokal, val av 
röstmottagare, schemaläggning etc. Hantering av förtidsröster. Räkning och 
rapportering av valresultat i valdistrikt. Korrekt information om valet samt 
kommunikationsplan vid incidenter. Efter genomförd verksamhetsskyddsanalys 
har förvaltningens tagit fram en åtgärdsplan för att höja säkerheten på de 
områden där säkerhetsrisker har identifierats.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 6 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
VN § 9 DNR VN 4/2022 910 
 
Revidering av valnämndens delegeringsordning 
 
Sammanfattning 
Nytt för valen 2022 är att Länsstyrelsen kräver beslut från valnämnden avseende 
val av behörighetsadministratörer och inskrivare i valmyndighetens IT-system 
Valid för kommunens räkning. Valnämndens delegeringsordning har nu 
reviderats så att ordförande inför kommande val kan fatta beslut om kommunens 
behörigheter till Valid på delegation. Delegeringsordningen innehåller även 
mindre revideringar, bland annat i form av att lagrum angivits för flera av 
besluten. Ändringar är markerade i rött.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-10 
Delegeringsordning för valnämnden 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Reviderad delegeringsordning för valnämnden antas.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valnämndens beslut 

1. Reviderad delegeringsordning för valnämnden antas (bilaga 1, VN § 
9/2022-03-30) 

______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 7 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
VN § 10 DNR VN 2/2022 910 
 
Kommunikationsplan för valen 2022 
 
Sammanfattning 
Kommunikationsplanens syfte är att genom god planering, samordna samtliga 
kommunikativa insatser för bästa möjliga effekt. Budskapet ”varje röst räknas” 
ska understryka att valsystemet är robust och tillförlitlig. De olika 
kommunikativa insatser ska uppmuntra och motivera medborgare som funderar 
på om de ska gå och rösta att verkligen göra det då varje röst räknas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-26 
Kommunikationsplan för valen 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunikationsplan för valen 2022 antas. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Valnämndens beslut 

1. Kommunikationsplan för valen 2022 antas (bilaga 1, VN § 10/2022-03-
30). 

______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 8 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
VN § 11 DNR VN 6/2022 910 
 
Val av röstningslokaler inför valen 2022 
 
Sammanfattning 
Förtidsröstningen under valen 2022 pågår från 24 augusti till 11 september. 
Under denna period är kommunen enligt 4 kap 22 § vallagen skyldig se till att det 
finns lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga 
om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter 
att rösta. Inför valen 2022 har såväl valmyndigheten som Länsstyrelsen i Västra 
Götaland tryckt särskilt på vikten av att tillhandahålla tillgängliga vallokaler. 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunerna att granska sina röstnings- och 
vallokaler utifrån Myndigheten för delaktighets (MDF) checklista för tillgängliga 
val. Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat tidigare års röstningslokaler, 
Biblioteket i Ljung och Biblioteket i Herrljunga, utifrån checklistan för 
tillgängliga val. Lokalernas fysiska förutsättningar har bedömts utifrån de delar 
av checklistan som berör tillgängligheten utanför lokalen samt tillgängligheten 
avseende att ta sin in i, runt i och ut ur lokalen. Då tillgängligheten för de båda 
lokalerna bedömts som förhållandevis god föreslår förvaltningen att dessa lokaler 
används i samband med förtidsröstningen även under valen 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-26 
Checklista för tillgängliga val – Biblioteket Herrljunga 
Checklista för tillgängliga val – Biblioteket Ljung 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Biblioteket i Herrljunga väljs till röstningslokal under valen 2022 och 
hålls öppen mellan den 24 augusti och den 10 september under följande 
tider 
- Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 11.00-19.00 
- Fredag 11.00-16.00 
- Lördag 10.00-13.00 

• Biblioteket i Ljung väljs till röstningslokal under valen 2022 och hålls 
öppen mellan den 24 augusti och den 9 september under följande tider: 
- Måndag och torsdag kl. 10.00-13.00, 16.00-19.00 

• Kommunhusets reception väljs till röstningslokal under valen 2022 och 
hålls öppen mellan den 4 september och den 11 september under följande 
tider: 
- Söndag kl. 11.00-14.00 (4 september) 
- Söndag kl. 08.00-20.00 (11 september, valdag) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a91705a-e124-42d1-9f0c-bfb06e219af8?displayId=Swe2457942&surveyLocale=sv
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a91705a-e124-42d1-9f0c-bfb06e219af8?displayId=Swe2457942&surveyLocale=sv


  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 9 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning VN § 11 
 
Valnämndens beslut 

1. Biblioteket i Herrljunga väljs till röstningslokal under valen 2022 och 
hålls öppen mellan den 24 augusti och den 10 september under följande 
tider 
- Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 11.00-19.00 
- Fredag 11.00-16.00 
- Lördag 10.00-13.00 

2. Biblioteket i Ljung väljs till röstningslokal under valen 2022 och hålls 
öppen mellan den 24 augusti och den 9 september under följande tider: 
- Måndag och torsdag kl. 10.00-13.00, 16.00-19.00 

3. Kommunhusets reception väljs till röstningslokal under valen 2022 och 
hålls öppen mellan den 4 september och den 11 september under följande 
tider: 
- Söndag kl. 11.00-14.00 (4 september) 
- Söndag kl. 08.00-20.00 (11 september, valdag) 

______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 10 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
VN § 12 DNR VN 7/2022 910 
 
Val av vallokaler inför valen 2022 
 
Sammanfattning 
Den 11 september är det val i Sverige. Under denna dag är kommunen enligt 4 
kap 20 § vallagen skyldig att 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. För varje valdistrikt ska det 
finnas en vallokal. Vallokalerna ska vara tydligt avgränsade och får inte ha 
anknytning till en viss politisk eller religiös sammanslutning eller till ett företag 
som kan påverka väljaren i samband med röstningen. Vallokalerna ska enligt lag 
hållas öppna mellan klockan 08.00 och 20.00 på valdagen. 
 
Inför valen 2022 har såväl valmyndigheten som Länsstyrelsen i Västra Götaland 
tryckt särskilt på vikten av att tillhandahålla tillgängliga vallokaler. Länsstyrelsen 
rekommenderar därför kommunerna att granska sina röstnings- och vallokaler 
utifrån Myndigheten för delaktighets (MDF) checklista för tillgängliga val. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat de vallokaler som nu föreslås 
utifrån checklistan för tillgängliga val. Lokalernas fysiska förutsättningar har 
bedömts utifrån de delar av checklistan som berör tillgängligheten utanför 
lokalen samt tillgängligheten avseende att ta sin in i, runt i och ut ur lokalen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-09 
Checklista för tillgängliga val - Horsbyskolan 
Checklista för tillgängliga val – Hudene skola 
Checklista för tillgängliga val – Mörlanda skola 
Checklista för tillgängliga val – Eriksbergs skola 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Följande vallokaler väljs för respektive valdistrikt i kommunen 
- Herrljunga västra – Horsby skolan 
- Herrljunga centrum – Kommunhuset (caféterian) 
- Herrljunga östra – Hudene skola 
- Gäsene Östra – Eriksbergs skola 
- Ljung – Mörlanda skola 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
 
 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a91705a-e124-42d1-9f0c-bfb06e219af8?displayId=Swe2457942&surveyLocale=sv


  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 11 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning VN § 12 
 
Valnämndens beslut 

1. Följande vallokaler väljs för respektive valdistrikt i kommunen 
- Herrljunga västra – Horsby skolan 
- Herrljunga centrum – Kommunhuset (caféterian) 
- Herrljunga östra – Hudene skola 
- Gäsene Östra – Eriksbergs skola 
- Ljung – Mörlanda skola 

______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 12 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
VN § 13 DNR VN 5/2022 910 
 
Val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från 
PostNord 
 
Sammanfattning 
Valnämnden ska på begäran av valansvarig hos PostNord utse personer med 
behörighet att kvittera ut försändelser med förtidsröster hos PostNord.  

 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Tomas Svennberg (S) ges behörighet att kvittera ut försändelser med 
röster från PostNord. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valnämndens beslut 

1. Tomas Svennberg (S) ges behörighet att kvittera ut försändelser med 
röster från PostNord. 

______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 13 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
VN § 14 DNR VN 2/2021 110 
 
Behörigheter till Valid 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen ger åtkomst och behörigheter till valmyndighetens nya system för 
val, Valid, för dem som ska vara behörighetsadministratörer och inskrivare för 
kommunens räkning. Därefter kan dessa administratörer hantera 
behörighetsroller för övriga inom kommunen. Länsstyrelsen kräver beslut från 
respektive kommuns valnämnd för att skapa dessa behörighetsadministratörer i 
Valid. På grund av tidigare ordförandens hastiga bortgång krävs nu att nytt beslut 
fattas om behörighet till Valid för valnämndens vice ordförande. 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Tomas Svennberg, vice ordförande valnämnden i Herrljunga kommun ska 
vara behörighetsadministratör och inskrivare i Valid. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valnämndens beslut 

1. Tomas Svennberg, vice ordförande valnämnden i Herrljunga kommun ska 
vara behörighetsadministratör och inskrivare i Valid. 

______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 14 

 VALNÄMNDEN 2022-03-30   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
VN § 15 
 
Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 
 

 
 
 
 

Valnämndens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 
______ 
 

 

 NR  Meddelandeförteckning DNR 
     
 1  KF § 11/2022-02-21 Avsägelse och 

fyllnadsval av ersättare i valnämnden 
KS 1/2022 111  



Delegeringsordning 
Delegeringsordning för valnämnden

Beslutsinstans: Valnämnden. Dokumentet gäller för valnämnden och valnämndens förvaltning. 

DIARIENUMMER: VN 6/2018 101 

FASTSTÄLLD:  VN § 36/2018-11-
05 

VERSION: 1 

SENAS T REVIDERAD: VN § x/2022-03-30 

GILTIG TILL: Tillsvidare 

DOKUMENTANSVAR: Kanslichef 
Administration- och 
kommunikationsche
f 

Våga vilja växa! 

Bilaga 1, VN § 9/2022-03-30
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Innehåll 
1. Allmänt om delegering............................................................................................................... 2 
2. När beslutanderätten inte får delegeras (6 kap § 38 KL) ........................................................... 2 
3. Allmänna beslut ......................................................................................................................... 3 
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1. Allmänt om delegering 
 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd 
att besluta. 

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Ett delegeringsbeslut är ett självständigt beslut i myndighetens namn. De flesta 
delegeringsbeslut kan överklagas. Nämnden kan inte ändra eller upphäva ett beslut som fattats 
med stöd av delegering. Nämnden kan däremot när som helst återkalla delegeringen, generellt 
eller bara i ett särskilt ärende. 

Delegeringsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Den i delegeringsordningen angivna delegaten är den lägsta nivån. Delegaten kan avstå 
från att fatta beslut och överordnad chef har då rätt att fatta beslutet. Överordnad chef har också 
rätt att fatta beslut när delegat är ledig.  

Ett delegeringsbeslut kan bara fattas inom given ekonomisk ram.  

Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera enligt vad som angivits i delegeringsordningen. 
Ingen annan delegat har rätt att vidaredelegera.  

Bestämmelser om delegering finns i kommunallagen. 

2. När beslutanderätten inte får delegeras (6 kap § 38 
KL) 

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller  
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt,  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller  
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Bilaga 1, VN § 9/2022-03-30



3 
 

3. Allmänna beslut  
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

3.1 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
eller utskottets beslut inte 
kan avvaktas 

6 kap 39 § 
Kommunallagen 
(2017:725) 

Ordföranden  

3.2 Löpande 
kommunikationsinsatser 

 Kanslichef 
Administration- och 
kommunikationschef  

3.3 Allmänna ekonomiska 
beslut 

 Valnämnden 

 

3.4 Beslut om valnämndens 
preliminära rösträkning 
(onsdagsräkningen) 

 Valnämnden 

 

3.5 Beslut om ordning i 
valsedelställen 

 Valnämnden 

 

3.6 Beslut gällande sortering 
av förtidsröster  

 Valnämnden 

 

3.7 Beslut om riktlinjer inom 
valnämndens 
ansvarsområde 

 Valnämnden 

 

3.8 Beslut om 
behörighetsadministratörer 
och inskrivare i Valid 

 Ordförande 
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4. Beslut gällande röstmottagning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

4.1 Förordna röstmottagare 
till 
röstmottagningsställen 

3 kap 5 § 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden  

4.2 Förordna ambulerande 
röstmottagare 

7 kap 1 §  
(2005:837) 

Valnämnden  

4.3 Förordna ordförande 
och vice ordförande i 
vallokal 

3 kap 4 § 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden  

4.4 Beslut om lägsta nivå 
för utbildning av 
röstmottagare 

3 kap 5 § 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden  

4.5 Beslut om lokaler för 
röstmottagning 
(röstmottagningsställen) 

4 kap 20–23 
§§ 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden  

4.6 Beslut om öppettider i 
röstningslokaler 
(förtidsröstning) 

4 kap 24 § 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden  

4.7 Beslut om ekonomisk 
ersättning till 
röstmottagare 

 Valnämnden  

Bilaga 1, VN § 9/2022-03-30
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4.8 Administrativa beslut i 
samband med 
utbildning av 
röstmottagare 

 Kanslichef 
Administration- 
och 
kommunikationsch
ef 

 

4.9 Beslut om schema för 
röstmottagning 

 Kanslichef 
Administration- 
och 
kommunikationsch
ef /Nämnd-
samordnare 

 

4.10 Beslut om fika till 
röstmottagare 

 Valnämnden  

 

5. Beslut gällande övrig hantering av röster 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

5.1 Allmänna 
överenskommelser 
med Post Nord 

 Nämndsamordnare  

5.2 Beslut om behöriga att 
kvittera ut försändelser 
med röster hos Post 
Nord 

 Valnämnden  

5.3 Val av behöriga att 
lämna röster hos 
Länsstyrelsen 

 Valnämnden  
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Inledning 

Bakgrund 
Den 11 september 2022 är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i 
Sverige. Kommunikation är ett viktigt verktyg i valarbetet, bland annat för att röstberättigade 
ska få rätt information i rätt tid. Kommunikationsplanens syfte är att genom god planering, 
samordna samtliga kommunikativa insatser för bästa möjliga effekt.  

Definitioner 
• Röstmottagningsställe: samlingsnamn för förtidsröstningslokal och vallokal 
• Valid: det av valmyndigheten framtagna IT-systemet för administration av valen 
• Vallokal: röstningslokal på valdagen 
• Förtidsröstningslokal: lokal för förtidsröstning  
• Röstberättigad i riksdagsvalet: 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är eller 

har varit folkbokförd i Sverige.  
• Röstberättigad i region- och kommunalvalet: 18 år senast på valdagen, svensk 

medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller medborgare i något av EU:s 
medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen 
och regionen, eller medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller 
statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är 
folkbokförd i kommunen eller regionen. 

• Dubblettröstkort: Väljare som inte har fått eller som har tappat bort sitt röstkort kan få ett 
nytt röstkort (ett så kallat dubblettröstkort) från kommunen 

• Ambulerande röstmottagare: röstmottagare som åker ut till personer som på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe 

Avgränsningar 
Denna kommunikationsplan berör enbart kommunikationsarbetet i valet och ämnar inte lösa 
uppgifter som inte är av kommunikativ karaktär.  

Syfte, mål och strategi 

Syfte 
Syftet med kommunikationen inför, under och efter valen är att upprätthålla kommunens 
serviceskyldighet, att kommuninvånarna får rätt information i rätt tid. Kommunikationen syftar 
även till att öka valdeltagandet. 
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Mål och strategi 
 

Mål (vi vill uppnå) Strategi (genom att) 

Öka valdeltagandet: röstberättigade ska ha tillräcklig 
kunskap för att kunna rösta 

Ha uppdaterad, lättillgänglig information om valet så 
att röstning känns smidigt och lätt.  

Genomföra informationskampanjer 

Sprida kunskap internt, ambassadörskap  

Invånare ska vilja vända sig till kommunen för 
valfrågor 

Informera internt för att öka valkunskapen 

Öka professionaliteten och service bland 
tjänstepersoner i anknytning till valet 

Välutbildade röstmottagare 

Kommuninvånare ska vara motiverade att rösta Genomföra informationskampanjer 

Kommuninvånare ska tycka att det är lätt och smidigt 
att rösta 

Ha uppdaterad, lättillgänglig information om valet  

Genomföra informationskampanjer 

 

 
Hinder som kan motverka kommunikationsmålen är brist på kommunikationsresurser som till 
exempel personal och budget. Dålig planering och framförhållning kan också motverka 
kommunikationsmålen.  

Budskap, målgrupper/aktörer och kanaler 

Budskap  
• Varje röst räknas 
• Val 2022 – allt du behöver veta! 

 
Tanken bakom “Varje röst räknas” är att understryka att valsystemet är robust och tillförlitligt. 
Varje enskild röst räknas manuellt, vilket innebär en pålitlighet för den som väljer att gå och 
rösta. Dessutom är budskapet att varje persons röst har en påverkan på valresultatet. Det är tänkt 
att uppmuntra och motivera medborgare som funderar på om de ska gå och rösta att verkligen 
göra det då varje röst räknas. 
 
Syftet med “Val 2022 – allt du behöver veta!” är att informera kommunens medborgare om 
valet och all den information de kan tänkas behöva för att gå och rösta. 

Målgrupper/aktörer 
• Målgrupp 1: alla röstberättigade medborgare i kommunen som inte tidigare röstat 
• Målgrupp 2: alla röstberättigade som tidigare röstat och kan motivera andra att rösta.  
• Nyckelaktörer: valadministrationen, Valnämnd, lokal media. 
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Kanal/medieval 
Kanal Webbplats Facebook Instagram Tryck-

produkter 
Tryckt 
annons 

Digital 
annons 

Karaktär Snabb 
Låg kostnad 
Hög räckvidd 
Medium/låg 
verknings-
grad 
Selektivitet- 
låg 
Upp-
märksamhet 
- 
låg/medium 

Snabb 
Låg kostnad 
Hög räckvidd 
Medium/hög 
verkningsgrad 
Selektivitet- låg 
Uppmärksamhet 
Medium/hög 

Snabb 
Låg kostnad 
Hög räckvidd 
Låg/medium 
verknings-
grad 
Selektivitet - 
låg 
Upp-
märksamhet 
medium/hög 

Långsam 
Medium 
kostnad 
Medium 
räckvidd 
Medium 
verknings-
grad 
Selektivitet 
hög 
Upp-
märksamhet 
medium 

Långsam 
Hög kostnad 
Låg räckvidd 
Medium 
selektivitet 
Låg/medium 
verknings-
grad 
Låg/medium 
upp-
märksamhet 

Snabb 
Medium 
kostnad 
Hög räckvidd 
Medium 
verknings-
grad 
Medium/hög 
upp-
märksamhet 

 

Tänk på att målgruppen bestämmer kanalval. Ett kanalval kan vara mer effektivt för en 
målgrupp än en annan.  

Styrtal, mätning och uppföljning 
Vid utvärdering bör vi undersöka:  

• Har röstberättigade fått tillräcklig kunskap för att kunna rösta? 
• Hur många invånare har vänt sig till kommunen för valfrågor? 

 
Mätbara styrtal:  

• Mät samt läs igenom och analysera inkomna frågor/synpunkter om valet. 

Ansvarsfördelning 
Vem/vilka som ansvarar för kommunikationsinsatsernas olika delar. Särskilt ansvar vilar på 
chefer. 

• Valadministrationen ansvarar för att leverera underlag till nyheter och information till 
webb. 

• Webbadministratör för valsidan ansvarar för att publicera valinformation. 
• Kommunikatör ansvarar för att samordna kommunikation och marknadsföring, publicera 

nyheter i kommunens olika kanaler, mediakontakt.  
• Kommunikationschef ansvarar för att fördela budget samt att den hålls och beslutar alla 

kommunikationsinsatser.   
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Tid- och aktivitetsplan 
 
Datum Kommunikationsinsats, 

aktörer/målgrupper 

Budskap Kanal Ansvarig 

Februari 

 

Valsida klar på herrljunga.se Allt du behöver veta 
om valet 

Webbplats Moa/Linnea. Lea 
ansvarar för att göra bild 
på startsidan och bilder 
till bildpuffar samt 
formulär. 

Februari Intresseanmälan röstmottagare 
 

Delta i 
demokratiarbetet 

Webbplats Lea och Moa/Linnea 

April 

 

Nyhet & annons röstmottagare Delta i 
demokratiarbetet 

Webbplats, FB 
och 
Instagram, KB 
annons. 

Lea och Moa/Linnea 

Juni Info förtidsröstningslokaler  
- Platser och tider (24 augusti – 11 
september) 
- Dubblettröstkort (kan börja skrivas 
ut den 15 augusti) 
 
Startsidan webb 
Nyhet 

Förtidsrösta på 
följande platser och 
tider 

Om du har tappat 
bort eller inte fått ett 
röstkort kan du få ett 
nytt utskrivet hos 
kommunen 

Webbplats, 
facebook, 
instagram 

Moa/Linnea (info), Lea 
(webbplats), reception 
(tillhandahåller tjänsten 
dubblettröstkort) 

Juli Info vallokaler 
- platser och tider 
 
Startsidan webb 
Nyhet 
 

Rösta på följande 
platser och tider på 
valdagen 

Webbplats, 
facebook, 
instagram 

Moa/Linnea (info), Lea 
(webbplats) 

Juli Sida för bokning av ambulerande 
röstmottagare  
 
Nyhet 
 

Alla röstberättigade 
ska ges möjligheten 
att rösta oavsett om 
de kan ta sig till 
röstmottagningsställe 
eller inte 

Webbplats, 
FB, 
Instagram, KB 
annons 

Lea gör nyhet. Moa 
/Linnea skapar och 
publicerar formulär och 
registrerar/administrerar 
bokningar 

Augusti Affisch ”Varje röst räknas”  Varje röst räknas  Affischering 
på allmänna 
platser i 
kommunen: 
bibliotek, 
matbutik, 
övrig plats 
avsedda för 
affischering 

Moa/Linnea och Lea 

Augusti Besök den preliminära rösträkningen i 
vallokal 11 september!  
 
Nyhet 

Kom och se när 
röstmottagarna 

Webbplats, 
facebook, 
instagram 

Lea 
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 räknar röster i 
vallokalerna 

Valdag, 
11 
september 

Nu öppnar vallokalerna (08.00) 
 
Bra att veta 
 
Ambulerande röstmottagning hela 
valdagen 
 
Receptionen öppen 
- Dubblettröstkort 
- Förtidsröstning 
- Allmän info valet 
 
Rösträkning öppen för allmänheten 
 
Nyhet allt ovan 
 

Allt du behöver veta 
på valdagen 

Webbplats, 
facebook, 
instagram 

Lea 

12 
september 

Valnämndens preliminära rösträkning 
14 september öppen för allmänheten  
 
Nyhet 

Kom och se när 
valnämnden räknar 
röster i 
kommunhuset 

Webbplats, 
facebook, 
instragram 

Moa/Linnea och Lea 

Kommunikationsbudget 
Kostnadsslag Budgeterad kostnad  

Personalkostnader  

Material, tryckkostnader  

Annonsering  

Övriga kostnader  

Summa:  

Kontaktpersoner 
Anna Gawrys, administration- och kommunikationschef, Lea Greim, kommunikatör, Moa 
Andersson, nämndsamordnare och valsamordnare och Linnea Nilsson, nämndsamordnare och 
valsamordnare.  
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