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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23 

Tid:   kl. 15:30 – 17:15 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

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 

 (V) Beatrix Wiberg 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Berndt Ekholm 
(C) Agneta Arnoldsson 
(SD) Yvonne Kindström 
(KD) Madeleine Persson 
  
  
 Tjänstepersoner 
 Lena Ilhage Nämndsekreterare §§ 49–57 

Utses att justera: Håkan Mauritzson 

Justeringens plats och tid: Kommunhuset, 2022-09-06, kl. 16.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 49–57 

Lena Ilhage 

Ordförande 

Bodil Wennerström, S 

Justerande 

Håkan Mauritzson, M 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Instans 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
Sammanträdesdatum, §§ 49–57 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-09-07 Datum för anslags 

nedtagande 2022-09-28 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lena Ilhage 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 49 

Fastställande av dagordning § 50 

Uppföljning av föregående protokoll § 51 

Kompletterande beslut om röstmottagare till valdagen 2022 § 52 

Valnämndens mottagning på valdagen § 53 

Planering av valnämndens onsdagsräkning valet 2022 § 54 

Arbete inför valet 2022 § 55 

Redovisning av delegationsbeslut § 56 

Redovisning av meddelanden § 57 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
 

Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50/2022   Dnr: VN 2022–14 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut  
Dagordningen fastställs 

 

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

 

_________ 

  



Sida 6 (13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51/2022   Dnr: VN 2022–13 

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

 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52/2022   Dnr: VN 2021-5 11 

Kompletterande beslut om röstmottagare till valdagen 2022 
Valnämndens beslut  

• Nina Stavås förordnande som röstmottagare § 21/2022 återkallas. 
• Marion Ortmann och Cicki Malmströms förordnande som röstmottagare  

§ 30/2022 återkallas. 
• Andreas Veide. Anita Johansson och Sandra Björlin förordnas som 

röstmottagare i valdistriktet Berghem-Hajom. 
• Alexandra Andrén, Helena Lignell och Lars Eriksson förordnas som 

röstmottagare i valdistriktet Fotskäl-Tostared-Björketorp. 
• Esa Laukkanen och Ewa-Carin Sjöstrand förordnas som röstmottagare i 

valdistriktet Fritsla. 
• Sofia Nordin förordnas som röstmottagare i valdistriktet Horred-Öxnevalla-

Istorp. 
• Agneta Lundberg förordnas som röstmottagare i valdistriktet Kinna-Näs-

Vallås. 
• Elske Teppema, Emma Magnusson och Mia Kling förordnas som 

röstmottagare i valdistriktet Kinna-Rydal-Kinnaström. 
• Lisa Karlsson förordnas som röstmottagare i valdistriktet Skene-Assberg. 
• Ajla Ramovic och Gunilla Strömme förordnas som röstmottagare i 

valdistriktet Skene-Sandvallsäng 
• Anders Lygdman, Conny Wennerström och Malin Jönsson förordnas som 

röstmottagare i valdistriktet Skene-Hedbo. 
• Sointu Johansson förordnas som röstmottagare i valdistriktet Sätila. 
• Tore Torsson förordnas som röstmottagare i valdistriktet Ubbhult-Sätila. 
• Birgitta Ferm och Lennart Wallgren förordnas som röstmottagare i 

valdistriktet Torestorp-Öxabäck-Älekulla. 
• Agneta Hallin förordnas som röstmottagare i valdistriktet i Örby centrum. 
• Tore Torsson, Malin Persson och Khalil Moho förordnas som röstmottagare 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 
ordföranden eller ordförandens ersättare. Vid röstmottagning i en röstningslokal ska 
minst två röstmottagare vara närvarande. 

Detta är ett kompletterande beslut. 

 



Sida 8 (13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ärendets behandling 
Tjänsteskrivelse2022-08-19; Kompletterande beslut om röstmottagare till  
valdagen 2022 

Valnämnden 2022-05-10, § 30 

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.  

 

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

 

Beslut skickas till 
De berörda 

 

 

________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53/2022   Dnr: VN 2022–23 

Planering av valnämndens arbetet på valdagen 
Valnämndens beslut  
Presidiet får i uppdrag att göra ett besöksschema så alla vallokaler får besök. De 
ska också göra ett tjänstgöringsschema för valnämndens ledamöter under dagen. 
Dessa scheman tillsammans med namnskylt, telefonlista och besöksunderlag 
skickas till alla ledamöter. 

Från klockan 20.00 tjänstgör samtliga. Kvällen inleds med lite förtäring. Därefter 
startar valnämndens mottagning av material och röster från valdistrikten. 

Ärendet 
Valnämnden som ansvarig för valets genomförande avser att besöka samtliga 
lokaler på valdagen. Besöken sker för att säkra en likvärdighet mellan vallokaler 
och valdistrikt och ledamöterna tittar på samma saker, de har ett besöksunderlag. 
Det handlar om efterlevnad kring instruktioner men besöket ska också ge 
ordförande i valdistriktet en möjlighet att lämna synpunkter till valnämnden. 

Valdistrikten avslutar röstmottagningen på kvällen kl. 20.00, räknar rösterna, och 
rapporterar resultaten till länsstyrelsen. Därefter ska materialet omedelbart 
överlämnas valnämndens mottagning. Vilket framgår av vallagen 11 kap. 3–4 §§. 

 

Dagens sammanträde 
Valnämnden fick en genomgång av hur mottagningen går till. 

Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bodil Wennerström (S) föreslår att presidiet får i uppdrag att göra ett 
besöksschema så alla vallokaler får besök. De ska också göra ett 
tjänstgöringsschema för valnämndens ledamöter under dagen. Dessa scheman 
tillsammans med namnskylt, telefonlista och besöksunderlag skickas till alla 
ledamöter. 

Wennerström föreslår vidare att alla i valnämnden tjänstgör från kl. 20.00. Kvällen 
inleds med lite förtäring. Därefter startar valnämndens mottagning av material och 
röster från valdistrikten. 

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

________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54/2022   Dnr: VN 2022–24 

Planering av valnämndens preliminära rösträkning valet 2022 
Valnämndens beslut  
Valnämndens preliminära rösträkning även kallad onsdagsräkning eller 
uppsamlingsräkning sker 2022-09-14, kl. 10.00. 

 

Ärendet 
Valnämndens preliminära rösträkning ska ske vid valnämndens sammanträde på 
onsdagen och eventuellt torsdagen efter valdagen. Då ska de röster som inte blivit 
räknade eller godkända i vallokalerna och sent inkomna förtidsröster räknas. Hur 
detta ska gå till regleras i 12 kap. vallagen 1–3 §§. 

 

Dagens sammanträde 
Valnämnden får information om hur valnämndens preliminära rösträkning går till. 
De får dessutom ta del av Valmyndighetens handledning i ämnet  
(VAL V728 13, 2022 juni). 

  

Ärendet diskuteras 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bodil Wennerström (S) föreslår att den preliminära rösträkningen startar 2022-09-
14, kl. 10.00. 

 

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

 

________ 

  



Sida 11 (13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55/2022   Dnr: VN 2022–4 

Arbete inför valet 2022 
 

Ärendet 
 
Kommunledningskontoret håller valnämnden informerad om vad som är på gång i 
valarbetet. På dagens möte: 

• Valnämnden informerades om att förtidsröstningen startar den 24 augusti. 
• Påminnelse om att Valmyndighetens nyhetsbrev finns på webben. 
• Material till förtidsröstningen håller på att packas och har börjat komma på 

plats. 
• Att det är oklart om valkansliet kan erbjuda tjänsten att skriva ut 

dubblettröstkort i planerad utsträckning. 
• Att rutiner tas fram av valkansliet samtidigt med det pågående arbetet. 

Förhoppningen är att dessa ska stödja kommande valarbete. De är en del av 
verksamhetskyddsanalysen. 

• Att polis och valkansliet har höjd beredskap inför valet. 

 

Ärendets behandling 
• Valnämnden 2022-06-07, § 47  
• Valnämnden 2022-05-10, § 34  
• Valnämnden 2022-04-05, § 25  
• Valnämnden 2022-03-01, § 15  
• Valnämnden 2022-03-01, § 9  
• Valnämnden 2022-01-25, § 5  

 

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

 

Valnämnden tackar för informationen 

 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
Valnämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut angående avtal med Postnord godkänns. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-08-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57/2022 

Redovisning av meddelanden 
Valnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

  Dnr  Meddelanderubrik  

1. KS 2022–56 Aprilrapport 2022 för Marks kommun 

2. KS 2022–56 Kommunfullmäktige § 126/2022 

3. KS 2022–180 Förslag till politisk organisation 2023–2026 

4. KS 2022–180 Kommunfullmäktige § 120/2022 

5. KS 2022–50 Kommunfullmäktige § 127/2022, fastställande 
av reviderade ramar 2023. 

6. KS 2022–25 Kommunfullmäktige § 119/2022, 
sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige. 
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