
Protokoll          
                  Valnämnden

2021-06-16
 
Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 
Tid: 18:00-18:30 
Plats: Skeppet/Teams 
 
Beslutande 
Ann Christensen (S), Ordförande  
Kjell Stahre (ST), Förste vice ordförande 
Magnus Bennsten (L), Andre vice ordförande 
Maggie Robertsson (M) 
Alexandra Odelsheim (SD) 
Jan Sedström (KD)  
Birgitta Angelbäck (S) ersätter Truls Johannessen (V) §§ 1-2 
Truls Johannessen (V) §§ 3-4 
 
 
Ersättare 
Birgitta Angelbäck (S) §§ 3-4 
Ronnie Hjälm (S) 
Tomas Olsson (C)  
 
 
Övriga närvarande 
Helena Maxon, administrativ chef 
Sophie Nygren, kommunsekreterare 
 
Justeringsdag:  2021-06-21  
 
Justerare: Maggie Robertsson (M)  
   
 
 
 
 
Sophie Nygren Ann Christensen (S) Maggie Robertsson (M)    
sekreterare ordförande justerare  
 
 
 
  
Protokollet är justerat digitalt och innehåller enbart digitala signaturer. 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 
anslagstavla. 
 
Valnämnden 
 
Justeringsdatum:  2021-06-21  
Paragrafer: 1-4  
Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-22 
Datum då anslaget tas ned: 2021-07-14 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Sophie Nygren  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

§ 1 Fastställande av föredragningslistan   

§ 2 Översyn av valdistrikt inför riksdags-, region- 

och kommunval 2022 

VN 2021/1  

§ 3 Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse 

VN 2021/3  

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut VN 2021/4  

 

3



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2021-06-16

  
 
 
 
 
§ 1  
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Valnämnden fastställer föredragningslistan. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2021-06-16

  
 
 
 
 
§ 2 Dnr: VN 2021/1 
 
Översyn av valdistrikt inför riksdags-, region- och kommunval 2022 
 
Beslut 
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att de tidigare valdistrikten Stenungestrand-Stenungsön-S 
Askerön, Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd, Brudhammar-Kopper-Kristinedal och 
Hasselbacken-Uppegårdsvägen delas upp i fem distrikt varvid ytterligare ett distrikt skapas. 
Gränser och reviderade namn framgår av bilaga 1 daterad 2021-06-08. 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos länsstyrelsen om att valdistriktet Gilltorp-
Rämma-Högen trots få röstberättigade ska kvarstå i nuvarande utformning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valdistrikten inom Stenungsunds kommun behöver revideras inför det allmänna valet 2022 
för att följa vallagens krav på antal röstberättigade. Befolkningen i valdistrikten i de centrala 
delarna av kommunen förväntas öka på grund av byggnationer i området vilket gör att ett nytt 
valdistrikt behöver skapas. Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen har däremot för lågt antal 
röstberättigade varför kommunen behöver söka anstånd hos länsstyrelsen för att få behålla 
valdistriktet i befintlig utformning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 1 daterad 2021-06-08 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 2 daterad 2021-05-28 
Karta befintliga valdistrikt, bilaga 3 daterad 2021-06-08 
Karta Gilltorp-Rämma-Högen, bilaga 4 daterad 2021-06-08 
 
 
Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
Sophie.nygren@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2021-06-16

  
 
 
 
 
§ 3 Dnr: VN 2021/3 
 
Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att anta gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tillfällig eller ringa betydelse, kallas allmänna handlingar innehållande information av 
kortvarig relevans eller av rutinmässig karaktär, det kan exempel handla om kopior, loggar 
eller filer som konverterats till ett annat format. m.m.    

Ett myndighetsbeslut behövs för att allmänna handlingar i en förvaltning ska kunna gallras, 
dvs. förstöras. Aktuell dokumenthanteringsplan saknar riktlinjer om hur man ska hantera 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse och det finns inget annat separat giltigt beslut. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-01-26 beslut om att anta en gallringsplan för handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse. För att valnämnden även ska kunna tillämpa gallringsfristerna i 
gallringsplanen behövs ett nämndbeslut.  

Gallringsfristerna i gallringsplanen föreslås gälla retroaktivt för handlingar som uppkommit 
under nuvarande mandatperiod. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-21 
Bilaga 1. Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse  
 
Beslut skickas till 
Erika.samuelsson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Valnämnden
2021-06-16

  
 
 
 
 
§ 4 Dnr: VN 2021/4 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Valnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av valnämnden antagen 
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 2021-06-03 
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