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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-10-25 

Tid:   kl. 15:30 – 17:00 

Plats: 
 

 Kommunhuset, Örestensrummet 

Beslutande:  (S) Bodil Wennerström 

 (C) Anders Andersson 

 (L) Jan Karlsson 

 (M) Kerstin Weimman Lindén 

 (M) Håkan Mauritzon tjänstgör för Lars-Inge Andersson (KD) 

 (MP) Lars-Olof Sandberg 

 (SD) Roger Lundstedt 

 (V) Beatrix Wiberg 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(L) Uno Johansson 
(S) Berndt Ekholm 
(C) Agneta Arnoldsson 
(SD) Yvonne Kindström 
  
 Tjänstepersoner 
 Lena Ilhage Nämndsekreterare  
    

Utses att justera: Kerstin Weimman-Lindén (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelseförvaltning, 2022-11-08, klockan 10.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 64–70 

Lena Ilhage 

Ordförande 

Bodil Wennerström (S) 

Justerande 

Kerstin Weimman Lindén (M) 

 



Sida 2 (10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-10-25   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

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

Instans 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-25, § 64–70 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-11-08 Datum för anslags 

nedtagande 2022-11-29 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lena Ilhage 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 64 

Fastställande av dagordning § 65 

Uppföljning av föregående protokoll § 66 

Sammanträdesplan för valnämnden 2023 § 67 

Valnämndens synpunkter på valets genomförande 2022 § 68 

Valet 2022 - valdeltagande och resultat § 69 

Redovisning av meddelanden § 70 

  

  



Sida 4 (10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-10-25   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
 

Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

 

__________ 
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§ 65/2022   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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§ 66/2022   Dnr: VN 2022–13 

Uppföljning av föregående protokoll 
 

Dagens sammanträde 
Valnämnden följer upp nämndens föregående protokoll. 

 

Ordförande tackar dessutom valnämnden för ett gott arbete på valdagen och vid 
uppsamlingsräkningen. 

 

__________ 
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§ 67/2022   Dnr: VN 2022–25 

Sammanträdesplan för valnämnden 2023 
Valnämndens beslut 
Valnämnden sammanträder 14 februari, 18 april, 5 september och 24 oktober, 
klockan 15.30. 
 

Ärendet 
Förslag till sammanträdesplan 2023 för valnämnden har upprättats. Förslaget utgår 
från de datum då rapporter för planering och uppföljning ska lämnas in. Förslaget 
tar också hänsyn sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 

Ärendets behandling 
Tjänsteskrivelse 2022-10-10 

 

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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§ 68/2022   Dnr: VN 2022–26 

Valnämndens synpunkter på valets genomförande 2022 
Ärendet 
Valnämnden kommer på sitt sammanträde i december att behandla ärendet om hur 
valet genomfördes i Mark 2022 och besluta om eventuella förändringar i arbetet 
med kommande val. 

På dagens sammanträde gavs valnämndens ledamöter möjlighet att lämna sina 
synpunkter. Dessa blir en del av den samlade utvärderingen. 

Dagens sammanträde 
Flera ledamöter menade att det var trångt i valsedelställen och det kunde vara 
svårt att hitta det parti man ville rösta på. Det föreslogs att partier som redan finns 
representerade i de beslutande församlingarna skulle stå för sig. 

I några vallokaler var det så mörkt att det var svårt att se valsedlarna. Särskilt i 
Berghem, Hajom och Kunskapens hus. 

Bra med förtidsröstning i Kungsfors. 

Några valdistrikt hade för lite röstmottagare på grund av sjukdom. Man bör också 
titta på hur röstmottagarna fördelas så det inte blir många oerfarna i samma 
valdistrikt. 

Det behövdes fler valsedelställ, särskilt i förtidsröstningen. 

Köerna i Mark var hanterbara och påverkade inte vallokalernas öppethållande. Det 
konstateras att man troligen upplever att köa utomhus känns mer än att köa 
inomhus. För ett visst köande har det alltid varit stundtals i vallokalerna. 

Det diskuterades hur det gått med folkhälsans uppdrag om att öka valdeltagandet. 
Förvaltningen har inte någon information om detta ännu. Valnämnden såg det som 
viktigt att nå väljare i de valdistrikt som har ett lägre valdeltagande. 

Bra med buss och chaufför för att köra avgivna röster till länsstyrelsen. 

Rekrytering och utbildning av röstmottagare vore bättre att genomföra så nära 
valet som möjligt. Fler ledamöter i valnämnden skulle kunna vara utbildare. 

Vid valnämndens mottagande på valnatten behöver kopiator finnas i rummet. 

 

Ordförande tackar för synpunkterna 

 

___________  
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§ 69/2022   Dnr: VN 2022–27 

Valet 2022 - valdeltagande och resultat 
Ärendet 
Val till riksdag, kommun och region har genomförts 2022-09-11. Valnämnden i 
Marks kommun har varit ansvarig för valens genomförande. Valdeltagandet i 
kommunen är ett, av flera, underlag som valnämnden kan använda i utvärdering av 
valet 2022 och i arbetet med kommande val.  

 

Ärendets behandling 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 

 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Lena Ilhage redogör för ärendet.  

Valnämnden tar del av informationen.  

 

__________ 
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§ 70/2022 

Redovisning av meddelanden 
Valnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

  Dnr  Meddelanderubrik  

1. KS 2022-395-1 Protokoll slutlig rösträkning och 
mandatfördelning i Marks kommun 

2.  Valmyndighetens nyhetsbrev 38, 2022 

3. VN 2022-26-2 Svar på enkät skickad till Valmyndigheten 
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