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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 

2021-04-13 

Tid:   kl.15:30 – 17:30 

Plats: 
 

 Kommunhuset (presidiet) övriga Digitalt via NetPublicator 

Beslutande:  S Bodil Wennerström 

 C Anders Andersson 

 L Jan Karlsson 

 M Kerstin Weimman Lindén 

 KD Lars-Inge Andersson 

 MP Lars-Olof Sandberg 

 SD Yvonne Kindström tjänstgör för Jelina Rolandsson 

Thomasdotter (SD) 

 V Beatrix Wiberg 

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

S Berndt Ekholm 

L Uno Johansson 

M Håkan Mauritzon 

MP Ida Nilsson, §9 

V Lena Persson 

  

 Tjänstepersoner 

 Lena Ilhage Nämndsekreterare  

     

Utses att justera: Kerstin Weimman Lindén 

Justeringens plats och tid: Kommunhuset, 2021-04-20, kl. 11.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 9–12 

Lena Ilhage 

Ordförande 

Bodil Wennerström, S 

Justerande 

Kerstin Weimman Lindén, M 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdesdatum, § 9–12 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-04-21 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-05-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Lena Ilhage 
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Innehållsförteckning   

Översyn av valdistrikten i Marks kommun inför valet 2022 § 9/2021 

Vallokaler och lokaler för röstmottagning § 10/2021 

Arbete inför valet 2022 § 11/2021 

Redovisning av meddelanden § 12/2021 
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§ 9/2021 Dnr: VN 2021–3 010 

Översyn av valdistrikten i Marks kommun inför valet 2022 

Beslut 

Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

• Området Sundholmen med 141 röstberättigade flyttas från valdistriktet 
Horred-Öxnevalla-Istorp till Fotskäl-Tostared-Björketorp. 

• Området Almered med 76 röstberättigade flyttas från valdistrikt Sätila 
till Hyssna. 

• Valdistriktet Svansjö byter namn till Torestorp-Öxabäck-Älekulla. 

• Övriga smärre förändringar av valdistrikten behandlas och beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Valnämnden ger kommunledningskontoret i uppdrag att i god tid före valet 
informera alla röstberättigade som får nytt valdistrikt om detta. 

Anteckning till protokollet 

Lars-Olof Sandberg (MP) vill ha antecknat att röstmottagning i Karstorps 
förskola bör erbjudas. 

Ärendet 

Inför varje val ska kommunen enligt vallagen 4 kap. 17 § se över 
valdistrikten. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Valmyndigheten har levererat antalet röstberättigade den 1 
mars 2021 fördelade per fastighet och valdistrikt. Där framgår att ett av 
kommunens 19 distrikt innehåller över 2000 röstberättigade. Förändringar i 
valdistrikten behöver därför genomföras. 

Valdistrikt beslutas av kommunfullmäktige efter det att ärendet behandlats av 
valnämnden och kommunstyrelsen. Valdistrikten ska därefter fastställas av 
länsstyrelsen senast 1 december 2021. 

Ärendets behandling 

Information på valnämndens möte 2021-01-26 

Valnämnden 2021-01-26, § 4 

Tjänsteskrivelse 2021-03-30, VN 2021–3 

Utredning om valdistrikt 2021-04-07 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreteraren föredrar ärendet och det diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 10/2021 Dnr: VN 2021–7 

Vallokaler och lokaler för röstmottagning 

Ärendet 

Det är valnämndens uppgift ett se till att de vallokaler och lokaler för 
röstmottagning som används uppfyller vallagens krav. Beslut om vilka lokaler 
som ska användas vid valet 2022 kommer att fattas i höst. 

Lokalen 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. 

Ärendets behandling 

Information om vilka vallokaler som finns och om vallagen. 

Utvärdering av tillgänglighet vid förtidsröstning, presenterad för valnämnden 
2018-10-23 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreteraren föredrar ärendet och nämnden diskuterar olika vallokaler 
och hur de fungerat. 

 

Valnämnden tar del av informationen 

 

 

 

_______________ 
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§ 11/2021 Dnr: VN 2021–2 012 

Arbete inför valet 2022 

Ärendet 

Valnämnden informeras om det pågående arbetet inför valet 2022. E-tjänst 
för att anmäla sig som röstmottagare lanseras i mitten/slutet av maj. Ett 
arbete har inletts med kommunens hållbarhetsstrateg med syfte att förbättra 
tillgängligheten i vallokalerna.  

Dagens sammanträde 

Nämndsekreteraren föredrar ärendet och nämnden diskuterar. 

Det noteras att man som röstmottagare inte bör kandidera vare sig till 
riksdag, region eller kommunfullmäktige. 

 

Valnämnden tar del av informationen. 

 

 

 

_______________ 
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§ 12/2021 Dnr: VN 2021–2 012 

Redovisning av meddelanden och skrivelser 

Beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen 

 

A) Valmyndighetens nyhetsbrev 2021–1 

B) Valmyndighetens nyhetsbrev 2021–2 

C) KF § 23 2021, entledigande och fyllnadsval av ledamot i 
valnämnden (C) 

D) KF §26 2021, entledigande, fyllnadsval bordläggs (SD) 

E) KF § 46 2021, fyllnadsval (SD) 

F) Aprilrapport 2021 – anvisning 

G) KSAU § 72 2021, anvisning budgetunderlag 2022–2025 

H) Brev från kommunledningskontoret till partierna om 
röstmottagare. 

 


