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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-04-05 

Tid:   Klockan 15:30 – 16:25 

Plats: 
 

 Öresten, Kommunhuset, Kinna 

Beslutande:  (S) Bodil Wennerström 

 (C) Anders Andersson 

 (L) Jan Karlsson 

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

 (KD) Lars-Inge Andersson 

 (MP) Lars-Olof Sandberg 

 (SD) Yvonne Kindström tjänstgör för Roger Lundstedt (SD) 

 (V) Beatrix Wiberg 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Berndt Ekholm 
(C) Agneta Arnoldsson 
(KD) Madeleine Persson 
  
 Tjänstepersoner 
 Sara Klaesson Nämndsekreterare §§ 17–26 
 Lena Ilhage Nämndsekreterare §§ 17–26 

Utses att justera:              Beatrix Wiberg (V) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, den 14 april 2022, klockan 10:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 17–26 

Sara Klaesson 

Ordförande 

Bodil Wennerström (S) 

Justerande 

Beatrix Wiberg (V) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-05, §§ 17–26 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-04-14 Datum för anslags 

nedtagande 2022-05-06 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Sara Klaesson 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 17 

Fastställande av dagordning § 18 

Uppföljning av föregående protokoll § 19 

Kompletterande sammanträdesdatum för valnämnden § 20 

Kompletterande beslut om röstmottagare till valdagen 11 
september 2022 

§ 21 

Identitetskontroll för att få rösta § 22 

Tidsramar för ambulerande röstmottagning § 23 

Ställningstagande angående valkuvert innehållande flera 
valsedlar 

§ 24 

Arbete inför valet 2022 § 25 

Redovisning av meddelanden § 26 
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§ 17/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

_______ 
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§ 18/2022   Dnr: VN 2022–14 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut  
Dagordningen fastställs. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om dagordningen kan fastställas, och finner att så sker. 

_______ 
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§ 19/2022   Dnr: VN 2022–13 

Uppföljning av föregående protokoll 
Dagens sammanträde  
Valnämnden följer upp nämndens föregående protokoll.  

_______ 
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§ 20/2022   Dnr: VN 2021–17 

Kompletterande sammanträdesdatum för valnämnden 
Valnämndens beslut  
Valnämnden sammanträder tisdag den 7 juni 2022 klockan 15.30. 

Ärendet 
Sammanträdestider för valnämnden 2022 fastställdes 2021-12-07 § 22. För att 
valnämnden ska kunna fatta beslut om budgetunderlag för 2023–2026 behöver 
sammanträdesplanen kompletteras med ett möte i juni månad. 

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2022. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordförande förslår följande beslut: 

Valnämnden sammanträder tisdag den 7 juni 2022 klockan 15.30. 

Förslaget antas. 

_______ 
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§ 21/2022   Dnr: VN 2021–5 

Kompletterande beslut om röstmottagare till valdagen 11 
september 2022 
Valnämndens beslut  
Beslut om förordnande som röstmottagare ovan, gäller under förutsättning att de 
genomgår den utbildning som krävs för uppdraget. 

Gunilla Niklassons förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 
återkallas. 

Gunnemar Niklassons förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 
återkallas. 

Anna Molinder förordnas som ordförande i valdistriktet Horred-Öxnevalla-Istorp i 
stället för röstmottagare i Kinna-Marieberg-Kinnahult. 

Joakim Andersson förordnas som röstmottagare i valdistrikt Berghem-Hajom. 

Frida Gyllinge förordnas som röstmottagare i valdistrikt Fotskäl-Tostared-
Björketorp. 

Monica Armini förordnas som röstmottagare i valdistrikt Hyssna. 

Nina Stavås förordnas som röstmottagare i valdistrikt Torestorp-Öxabäck-Älekulla. 

Ärendet 
I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om röstmottagare. För varje valdistrikt 
ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för 
ordföranden. Det är valnämnden som förordnar röstmottagare. Vid röstmottagning i 
en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande. En av dessa ska vara 
ordföranden eller ordförandens ersättare. Vid röstmottagning i en röstningslokal ska 
minst två röstmottagare vara närvarande. 

Detta är ett kompletterande beslut. 

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2022. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande beslut: 

Beslut om förordnande som röstmottagare ovan, gäller under förutsättning att de 
genomgår den utbildning som krävs för uppdraget. 
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forts. § 21/2022 
Gunilla Niklassons förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 
återkallas. 

Gunnemar Niklassons förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 
återkallas. 

Anna Molinder förordnas som ordförande i valdistriktet Horred-Öxnevalla-Istorp i 
stället för röstmottagare i Kinna-Marieberg-Kinnahult. 

Joakim Andersson förordnas som röstmottagare i valdistrikt Berghem-Hajom. 

Frida Gyllinge förordnas som röstmottagare i valdistrikt Fotskäl-Tostared-
Björketorp. 

Monica Armini förordnas som röstmottagare i valdistrikt Hyssna. 

Nina Stavås förordnas som röstmottagare i valdistrikt Torestorp-Öxabäck-Älekulla. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 
De berörda 

_______ 

 

  



Sida 10(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-04-05   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22/2022   Dnr: VN 2022–10 

Identitetskontroll för att få rösta 
Valnämndens beslut 
Väljare som inte är kända av röstmottagaren ska visa en id-handling av en typ som 
godkänts av Skatteverket.  

Röstmottagaren kan även godkänna annan id-handling om den innehåller foto, 
förnamn och efternamn och födelsedatum. Handlingens primära syfte ska vara id-
handling och den måste vara läslig. 

Om röstmottagaren inte kan avgöra om identiteten kan styrkas kan hen kontakta 
valnämnden för att få hjälp i sin bedömning. 

De exempel på praktiska situationer avseende styrkande av identitet som 
Valmyndigheten beskriver i sitt ställningstagande tas med i utbildningen för 
röstmottagare. 

Ärendet 
Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens 
uppfattning i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet men 
vägledande för valadministrationen. 

Detta ärende belyser frågor vad gäller identitetskontroll vid val. Hur kan väljare och 
bud styrka sin identitet? Vilka id-handlingar är godtagbara? Vilka bedömningar 
behöver röstmottagare och bud göra? 

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 17 mars 2022, samt 
tillhörande bilaga: Valmyndighetens ställningstagande avseende identitetskontroll 
vid röstning. 2021-10-29, Dnr 2 00 195-21/98221. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande beslut: 

Väljare som inte är kända av röstmottagaren ska visa en id-handling av en typ som 
godkänts av Skatteverket.  

Röstmottagaren kan även godkänna annan id-handling om den innehåller foto, 
förnamn och efternamn och födelsedatum. Handlingens primära syfte ska vara id-
handling och den måste vara läslig. 
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forts. § 22/2022 

Om röstmottagaren inte kan avgöra om identiteten kan styrkas kan hen kontakta 
valnämnden för att få hjälp i sin bedömning. 

De exempel på praktiska situationer avseende styrkande av identitet som 
Valmyndigheten beskriver i sitt ställningstagande tas med i utbildningen för 
röstmottagare. 

Förslaget antas.  

_______ 
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§ 23/2022   Dnr: VN 2022–11 

Tidsramar för ambulerande röstmottagning 
Valnämndens beslut  
Bokning av ambulerande röstmottagare sker under perioden 2022-08-24 – 2022-
09-11 på dagtid, 8.00 – 16.00, via telefon. 

Det senaste klockslaget som ambulerande röstmottagare kan planeras in på är 1,5 
timme före röstmottagningens stängning. 

Vid behov kan valnämndens ledamöter få tjänstgöra som ambulerande 
röstmottagare på valdagen. 

Ärendet 
Valmyndigheten redovisar genom ställningstaganden en redogörelse för sin 
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 när det gäller tidsramar för den ambulerande 
röstmottagningen. 

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2022, samt 
tillhörande bilaga: Valmyndighetens ställningstagande avseende tidsramar för 
ambulerande röstmottagning. 2020-04-24, Dnr 2 00 64-20/98221.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Bokning av ambulerande röstmottagare sker under förtidsröstningen 2022-08-24 – 
2022-09-10 på dagtid, 8.00 – 16.00, via telefon. 

På valdagen 2022-09-11 är bokningen öppen klockan 8.00 – 11.00. 

Det senaste klockslaget som ambulerande röstmottagare kan planeras in på är 1,5 
timme före röstmottagningens stängning. 

Vid behov kan valnämndens ledamöter få tjänstgöra som ambulerande 
röstmottagare på valdagen. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Bodil Wennerström (S) föreslår följande: 

Bokning av ambulerande röstmottagare sker under perioden 2022-08-24 – 2022-
09-11 på dagtid, 8.00 – 16.00, via telefon.  
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forts. § 23/2022 

Det senaste klockslaget som ambulerande röstmottagare kan planeras in på är 1,5 
timme före röstmottagningens stängning. 

Vid behov kan valnämndens ledamöter få tjänstgöra som ambulerande 
röstmottagare på valdagen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Bodil Wennerströms (S) förslag, och 
finner att valnämnden beslutar enligt Bodil Wennerströms (S) förslag.  

_______ 
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§ 24/2022   Dnr: VN 2022–12 

Ställningstagande angående valkuvert innehållande flera 
valsedlar 
Valnämndens beslut 

• Valkuvert som innehåller flera valsedlar med olika färger ska underkännas 
och inte läggas i valurnan.  

• Fönsterkuvert och ytterkuvert för bud- eller brevröst som innehåller 
valkuvert med flera valsedlar med samma färg ska vid granskning i 
vallokalen inte underkännas utan överlämnas till länsstyrelsen. Detta gäller 
även vid valnämndens preliminära rösträkning.  

• När valkuverten öppnas och det konstateras att de innehåller flera valsedlar 
ska alla valsedlar läggas åter i valkuvertet och sedan läggas i ett omslag för 
ogiltiga röster. Omslaget lämnas sedan till länsstyrelsen som har möjlighet 
att godkänna en utav valsedlarna i valkuvertet.  

• Finns det inget övrigt att anmärka på ska valkuvertet läggas i valurnan i den 
ordning som gäller vid valdagen och vid valnämndens preliminära 
rösträkning.  

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 Marks kommun.  

I detta ställningstagande diskuteras hur röstmottagare ska hantera valkuvert 
innehållandes fler än en valsedel när väljaren inte finns närvarande och kan göra i 
ordning sin röst på nytt.  

Ärendets behandling 
Se kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 14 mars 2022, samt 
tillhörande bilaga: Valmyndighetens ställningstagande angående valkuvert 
innehållande flera valsedlar. 2021-06-04, Dnr 2 00 99-21/98221. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Sara Klaesson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande beslut: 

 



Sida 15(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-04-05   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 24/2022 

• Valkuvert som innehåller flera valsedlar med olika färger ska underkännas 
och inte läggas i valurnan.  

• Fönsterkuvert och ytterkuvert för bud- eller brevröst som innehåller 
valkuvert med flera valsedlar med samma färg ska vid granskning i 
vallokalen inte underkännas utan överlämnas till länsstyrelsen. Detta gäller 
även vid valnämndens preliminära rösträkning.  

• När valkuverten öppnas och det konstateras att de innehåller flera valsedlar 
ska alla valsedlar läggas åter i valkuvertet och sedan läggas i ett omslag för 
ogiltiga röster. Omslaget lämnas sedan till länsstyrelsen som har möjlighet 
att godkänna en utav valsedlarna i valkuvertet.  

• Finns det inget övrigt att anmärka på ska valkuvertet läggas i valurnan i den 
ordning som gäller vid valdagen och vid valnämndens preliminära 
rösträkning.  

Förslaget antas.  

_______ 
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§ 25/2022   Dnr: VN 2022–4 

Arbete inför valet 2022 
Valnämndens beslut  
Valnämnden antecknar informationen till protokollet. 

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 nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar valnämnden om informationen kan antecknas till protokollet, och 
finner att så sker. 

_______ 
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§ 26/2022 

Redovisning av meddelanden 
Valnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns.  

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. KS 2022–50 Anvisning för planeringsrapporter under 2022 

2. KS 2022–56 Anvisning för uppföljningsrapporter under 2022 

3. KS 2021–480 Införande av e-arkiv i Marks kommun 

_______ 
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