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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-05-10 

Tid:   kl. 15:30 – 17:15 

Plats: 
 

 Kommunhuset, Örestenstensrummet 

Beslutande:  (S) Bodil Wennerström 

 (C) Anders Andersson 

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

 (M) Kerstin Weimman Lindén 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

 (MP) Lars-Olof Sandberg 

 (SD) Roger Lundstedt 

 (V) Beatrix Wiberg 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Berndt Ekholm 
(C) Agneta Arnoldsson 
(M) Håkan Mauritzson 
(SD) Yvonne Kindström 
(V) Princella Lizarazu Barrios 
  
 Tjänstepersoner 
 Lena Ilhage Nämndsekreterare § 27–35 
    

Utses att justera: Kerstin Weimman Lindén 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-05-17, kl. 17.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 27–35 

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 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
Sammanträdesdatum, § 27–35 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-05-18 Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-07 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunstyrelsekontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lena Ilhage 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 27 

Fastställande av dagordning § 28 

Uppföljning av föregående protokoll § 29 

Kompletterande beslut om röstmottagare till valdagen 2022 § 30 

Kompletterande beslut om röstmottagare till 
förtidsröstningen 

§ 31 

Aprilrapport 2022 § 32 

Vallokaler och lokaler för röstmottagning valet 2022 § 33 

Arbete inför valet 2022 § 34 

Redovisning av meddelanden § 35 

  

  



Sida 4 (14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-05-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
 

Det förekommer ingen anmälan om jäv.  
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§ 28/2022   Dnr: VN 2022–14 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut  
Dagordningen fastställs. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till dagordning kan antas och finner att så sker.  
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§ 29/2022   Dnr: VN 2022–13 

Uppföljning av föregående protokoll 
Dagens sammanträde 
Valnämnden följer upp nämndens föregående protokoll. 
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§ 30/2022   Dnr: VN 2021-5 11 

Kompletterande beslut om röstmottagare till valdagen 2022 
Valnämndens beslut  

• Karin Matssons förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 
återkallas. 

• Hanna Saxlids förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 
återkallas. 

• Hanna Ahlgrens förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 
återkallas. 

• Monica Kummanders förordnande som röstmottagare valnämnden  
§ 26/2021 återkallas. 

• Anita Andersson förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 
återkallas. 

• Bodil Valters förordnande som röstmottagare valnämnden § 26/2021 
återkallas. 

Beslut om förordnande som röstmottagare gäller under förutsättning att de 
genomgår den utbildning som krävs för uppdraget. 

• Anna Brännhult, Morgan Larsson, Erika Karlsson, Magnus Svensson, Oskar 
Dahlén, Kristina Süvari och Marion Ortmann förordnas som röstmottagare i 
valdistriktet Torestorp-Öxabäck-Älekulla.  

• Emma Andersson förordnas som röstmottagare i valdistriktet i Horred-
Öxnevalla-Istorps valdistrikt.  

• Kjell Gunnarsson, Cicki Malmström och Mikael Lind förordnas som 
röstmottagare i valdistriktet Fotskäl-Tostared-Björketorp  

• Jessica Uddén förordnas som röstmottagare i valdistriktet Örby-Krok. 
• Katja Drugge förordnas som röstmottagare i valdistriktet Kinna-Marieberg-

Kinnahult.  
• Johan Norberlie förordnas som röstmottagare i valdistriktet Hyssna.  
• Maria Necander förordnas som röstmottagare i valdistriktet Skene-

Sandvallsäng.  
• Tobias Wiklund förordnas som röstmottagare i valdistriktet Skephult-Fritsla. 
• Kristian Johansson, Per Blanck, Maria Sivedal, Johan Bank Skoglund, Viveca 

Anjou Holm, Lars Landrö, och Viva Tallberg förordnas som röstmottagare 
med placering i reservpoolen. 

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 
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ordföranden eller ordförandens ersättare. Vid röstmottagning i en röstningslokal ska 
minst två röstmottagare vara närvarande. 

Detta är ett kompletterande beslut. 

 

Ärendets behandling 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-21; Kompletterande beslut om röstmottagare till 

valdagen 2022 
• Valnämnden 2022-04-05, § 21 
• Tjänsteskrivelse 2022-03-16; Kompletterande beslut om röstmottagare till 

valdagen 11 september 2022 
• Valnämnden 2022-03-01, § 13 
• Tjänsteskrivelse 2021-01-25; Kompletterande beslut om röstmottagare till 

valdagen 2022 
• Valnämnden 2021-12-06, § 26 
• Tjänsteskrivelse 2021-11-17; Beslut om röstmottagare till valdagen 11 

september 2022 

 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Kerstin Weimman Lindén (M) föreslår att valnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag förutom att Sara Klaesson och Lena Ilhage som arbetar på 
valkansliet inte förordnas som reserver. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Weimman Lindéns förslag kan antas och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 
De berörda 
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§ 31/2022   Dnr: VN 2022–9 

Kompletterande beslut om röstmottagare till förtidsröstningen 
Beslutsrubrik 
Hanna Saxlids förordnande som röstmottagare i förtidsröstningen, valnämnden  
§ 14/2022 återkallas. 

Louise Rönnestads förordnande som röstmottagare i förtidsröstningen, valnämnden 
§ 14/2022 återkallas. 

Hanna Ahlgrens förordnande som röstmottagare i förtidsröstningen, valnämnden § 
14/2022 återkallas. 

Ulf Skogman, Bo Jonsson och Erik Alvius förordnas som röstmottagare i 
förtidsröstningen under förutsättningen att de genomgår den utbildning som krävs 
för uppdraget. 

Ärendet 
Komplettering av röstmottagare till förtidsröstningen som sker under perioden 
2022-08-24 – 2022-09-11 behöver förordnas. 

I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om röstmottagare. Alla kommuner 
måste ha minst en lokal för förtidsröstning öppen under perioden 2022-08-24 – 
2022-09-11. Dessutom ska det finnas ambulerande röstmottagare under samma 
period. Vid röstmottagning i en röstningslokal och den ambulerande ska minst två 
röstmottagare vara närvarande. 

Ärendets behandling 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-21; Kompletterande beslut om röstmottagare till 

förtidsröstningen 
• Valnämnden 2022-03-01, § 14 
• Tjänsteskrivelse 2022-02-15; Röstmottagare till förtidsvalet 2022 

 

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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§ 32/2022   Dnr: VN 2022–15 

Aprilrapport 2022 
Valnämndens beslut  
2022 års prognos för driftbudgeten fastställs till ett 0-resultat jämfört med årets 
ram. 

Aprilrapport 2022 för valnämnden fastställs. 

 

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun ska 
samtliga nämnder lämna en uppföljning av verksamheten per sista april. 

 

Ärendets behandling 
• Aprilrapport daterad 2022-05-04 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25 

 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.  

 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 33/2022   Dnr: VN 2021–7 

Vallokaler och lokaler för röstmottagning valet 2022 
 
Ärendet 
Valnämnden måste före maj månads utgång fatta beslut om de vallokaler och 
röstningslokaler som ska stå på röstkorten.  

 

Ärendets behandling 
• Presentation i Powerpoint daterad 2022-05-10 visad på dagens 

sammanträde och samtidigt publicerad i NetPublicator 
• Valnämnden 2021-12-07, § 23 
• Tjänsteskrivelse 2021-11-18; Ställningstagande om vallokaler och lokaler för 

röstmottagning 

 

Dagens sammanträde 
På dagens möte presenterar förvaltningen överväganden kring lokaler som kan 
användas. Förändringar i vallagen har medfört att det krävs större utrymme än 
tidigare. 

Ärendet diskuteras och flera ledamöter kommer med förslag på ytterligare lokaler 
som bör tas under övervägande. Lokaler som nämns är Lundagården i Sätila, 
lasarettet i Skene, lokal på Kungsfors. 
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§ 34/2022   Dnr: VN 2022–4 

Arbete inför valet 2022 
Valnämndens beslut  
Valnämndens möte den 25 maj flyttas till den 24 maj klockan 15:30.  

Valnämndens utbildning flyttas från den 25 maj till den 7 juni, med start 16:30. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tydlig valplanering för valnämndens 
räkning. 

 

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

 

Ärendets behandling 
• Valnämnden 2022-04-05, § 25 
• Valnämnden 2022-03-01, § 15 
• Valnämnden 2022-03-01, § 9  
• Valnämnden 2022-01-25, § 5 

 

Dagens sammanträde 
Ordförande informerar om att presidiet har regelbundna träffar med biträdande 
kommundirektör Karin Hydén och kommunjurist Johan Bank Skoglund, vilket känns 
värdefullt. 

Ordförande informerar också om att utbildning av röstmottagare pågår och att 
denna fått beröm från flera deltagare.  

Lena Ilhage informerar om att förvaltningen arbetar med att analysera riskerna 
kring valet för att kunna minimera dessa. Bokbussen ska som exempel användas 
som vallokal ifall något inträffar med en utsedd lokal.  

Valnämnden diskuterar datum för sin egen utbildning samt datum för sitt nästa 
möte. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Bodil Wennerström (S) föreslår att: 

• Valnämndens möte den 25 maj flyttas till den 24 maj klockan 15:30.  
• Valnämndens utbildning flyttas från den 25 maj till den 7 juni, med start 

16:30. 

Kerstin Weimman Lindén föreslår att förvaltningen tar fram en tydlig valplanering 
för valnämndens räkning. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Wennerströms och Weimman Lindéns förslag kan antas och 
finner att så sker. 
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§ 35/2022 

Redovisning av meddelanden 
Valnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

  Dnr  Meddelanderubrik  

1. KS 2018–622 Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (MP) 

2. KS 2022–97 nr Policy och riktlinjer för inköp 

3. KS 2022–104 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
övriga nämnder och förtroendevalda 
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