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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

Tid:   kl. 15:30 – 16:50 

Plats: 
 

 Kommunhuset, Öresten 

Beslutande:  (S) Bodil Wennerström 

 (C) Anders Andersson 

 (L) Uno Johansson tjänstgör för Jan Karlsson (L) 

 (M) Håkan Mauritzon tjänstgör för Kerstin Weimman Lindén (M) 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

 (MP) Lars-Olof Sandberg 

 (SD) Roger Lundstedt 

 (S) Berndt Ekholm tjänstgör för Beatrix Wiberg (V) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(SD) Yvonne Kindström 
(KD) Madeleine Persson 
  
 Tjänstepersoner 
 Lena Ilhage Nämndsekreterare § 1–7 
 Sara Klaesson Nämndsekreterare § 1–7 

Utses att justera: Anders Andersson 

Justeringens plats och tid: Kommunhuset, 2022-01-31, kl. 11.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 1–7 

Lena Ilhage 

Ordförande 

Bodil Wennerström, S 

Justerande 

Anders Andersson, C 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25, § 1–7 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-02-01 Datum för anslags 

nedtagande 2022-02-22 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lena Ilhage 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 1/22 

Årsrapport 2021 § 2/22 

Distribution av valsedlar samt deras ordning i 
valsedelsställen 

§ 3/22 

Uppföljning utbildning: Stärkt skydd av valen 2022 § 4/22 

Arbete inför valet 2022 § 5/22 

Redovisning av delegationsbeslut § 6/22 

Redovisning av meddelanden § 7/22 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
 

Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2/2022   Dnr: VN 2022–1 

Årsrapport 2021 
Valnämndens beslut 
Årsrapporten för 2021 godkänns och resultatet fastställs till ett överskott om 7 
tusen kronor. 

 

Ärendet 
Årsrapporten är en uppföljning av nämndplanen för det gångna året. Rapporten 
syftar till att redogöra för resultatet av verksamhetens arbete och den ekonomiska 
ställningen vid räkenskapsårets slut. 

 

Ärendets behandling 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04 

Årsrapport daterad 2022-01-13 

 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras 

 

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

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3/2022   Dnr: VN 2022–2 

Distribution av valsedlar samt deras ordning i valsedelsställen 
Valnämndens beslut  

• Valsedlarna ställs i bokstavsordning, efter partibeteckning, i valsedelsställ. 

• Längst till vänster placeras valsedlarna till riksdagsvalet, därefter till 
kommunfullmäktige och längst till höger de till regionfullmäktige. 

• Valsedlar utan partibeteckning står under övriga valsedlar i valsedelstället. 

• Partier som saknar stöd i vallagen att få sina valsedlar tryckta och 
distribuerade lämnar sina valsedlar till valnämnden senast den 15 augusti 
2022. Deras valsedlar distribueras och hanteras då som övriga partiers. 
Information om detta lämnas till de partier som frågar, dessutom ges 
informationen på kommunens hemsida samt i Markbladet. 

 

Ärendet 
Valmyndigheten redovisar genom ställningstaganden en redogörelse för 
myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. Syftet är att stödja att rättssäkra val 
genomförs i hela landet. Ett ställningstagande är styrande för Valmyndigheten men 
vägledande för valadministrationen. Valnämnden behöver ta egen ställning i 
frågorna och fatta beslut om hur vi ska göra i Mark. 

I det här ställningstagandet diskuteras hur valsedlar placeras i valsedelställen. 
Frågan om distribution av valsedlar belyses också i ärendet. 

 

Ärendets behandling 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04 

Ställningstagande angående valsedlarnas ordning i valsedelställen. Valmyndigheten 
2020-04-24, 2 00 62-20/98221 
 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så 
sker.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4/2022   Dnr: VN 2022–7 

Uppföljning utbildning: Stärkt skydd av valen 2022 
Valnämndens beslut  
Informationen noteras 

 

Ärendet 
Ledamöterna i valnämnden informerades på föregående möte om Valmyndighetens 
digitala utbildning: Stärkt skydd av valen 2022 

 

Ärendets behandling 
Valnämndens möte 2021-12-07, § 27, VN 2021–16 

 

Dagens sammanträde 
Ordförande leder diskussionen om vad utbildningen gett de som genomfört den.  

Ärendet diskuteras och särskilt noteras: 

Utbildningen upplevdes som givande och av hög kvalitet. 

Marks kommun behöver se till att ha en eller flera reservlokaler. Exemplet med ett 
tält vore möjligt ansåg flera. 

Kommunen behöver genomföra en verksamhetsskyddsanalys. I det arbetet behöver 
stöd sökas med andra till exempel från kommunens säkerhetsavdelning. Analysen 
behöver komma valnämnden till del. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5/2022   Dnr: VN 2022–4 

Arbete inför valet 2022 
Valnämndens beslut  
Informationen noteras. 

 

Ärendet 
Förvaltningen avser att hålla valnämnden kontinuerligt informerad om vad som är 
på gång i valarbetet. 

 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage informerar om vad som är på gång i närtid samt 
vilka ärenden som planeras till nämndens nästa sammanträde. 

 

  



Sida 9 (10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
Valnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Behörighet till Valid Ordförande och vice 

ordförande 
2021-12-14 VN 2021-19-1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-01-25 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7/2022 

Redovisning av meddelanden 
Valnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

 

  Dnr, datum Meddelanderubrik  

1. KS 2021–343 Reglemente för valnämnden 

2.  Reglemente för kommunstyrelsen 

3.  Kommungemensamt reglemente för nämnderna 

4.  Fördelning av arbetsuppgifter mellan 
kommundirektör och biträdande 
kommundirektör 

5. 2021-12-01 Förslag delegationsordning för kommunstyrelsen 

6. 2021-12-01 Förslag instruktion för kommundirektören 

7. KS 2021–648 Upphävande av riktlinje för enkäter 

8. KS 2021–456 Styrsystem för Marks kommun 

9. 2021 16 V Valmyndighetens nyhetsbrev 

10. 2021-12-20 Informationsbrev från Länsstyrelsen i Västra 
Götaland till valnämnderna 
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