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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06 

Tid:   kl. 15:30 – 17:05 

Plats: 
 

 Kommunhuset, Örestensrummet 

Beslutande:  (S) Bodil Wennerström 

 (C) Anders Andersson 

 (L) Jan Karlsson 

 (M) Kerstin Weimman Lindén 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

 (MP) Lars-Olof Sandberg 

 (SD) Roger Lundstedt 

 (V) Beatrix Wiberg 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(L) Uno Johansson 
(S) Berndt Ekholm 
(C) Agneta Arnoldsson 
(M) Håkan Mauritzson 
(SD) Yvonne Kindström 
  
 Tjänstepersoner 
 Lena Ilhage Nämndsekreterare § 71–78 

Utses att justera: Kerstin Weimman Lindell (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2022-12-13, klockan 14.00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 71–78 

Lena Ilhage 

Ordförande 

Bodil Wennerström (S) 

Justerande 

Kerstin Weimman-Lindén (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Instans 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-12-06, § 71–78 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-12-14 Datum för anslags 

nedtagande 2023-01-04 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lena Ilhage 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 71 

Fastställande av dagordning § 72 

Uppföljning av föregående protokoll § 73 

Utvärdering av arbetet med valet 2022 § 74 

Valnämndens riskanalys för 2023 § 75 

Nämndplan valnämnden 2023–2024 § 76 

Svar på remiss angående reglemente för trygghets- och 
säkerhetsrådet. 

§ 77 

Redovisning av meddelanden § 78 

  

  



Sida 4 (12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
 

Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72/2022   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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73/2022   Dnr: VN 2022–13 

Uppföljning av föregående protokoll 
 

Dagens sammanträde 
Valnämnden följer upp nämndens föregående protokoll. 

 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74/2022   Dnr: VN 2022–26 

Utvärdering av arbetet med valet 2022 
Valnämndens beslut 
Valdistrikten ses över under våren 2023. I översynen ska synpunkter i 
utvärderingen av valet 2022 beaktas. 

Inför valet 2024 får valkansliet i uppdrag att föreslå valnämnden ett 
utbildningsupplägg som ligger närmare valdagen. 

Utredningen kompletteras med ett avsnitt om skrivare. 

Valkansliet får i uppdrag att skriva sammanfattning av utredningen där åtgärderna 
tydligt framgår.  

Sammanfattningen skickas till ledamöterna i kommunfullmäktige tillsammans med 
utvärderingen i sin helhet.  

Valnämndens presidium begär att få informera kommunfullmäktige om 
utvärderingen. 

En skrivelse ska skickas till Valmyndigheten med ett förslag om att ångerröstning 
endast får ske fram till klockan 12.00 på valdagen. 

 

Ärendet 
Valnämndens ansvar är enligt vallagen att se över kommunens indelning i 
valdistrikt. De ska förordna och utbilda röstmottagare i den utsträckning som 
behövs för att val ska kunna hållas. Se till att det finns lämpliga lokaler som kan 
användas som val-och röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Dessutom 
ska valnämnden ta emot röstlängd och protokoll från valdistrikten direkt efter den 
preliminära rösträkningen samt förrätta uppsamlingsräkning på onsdag efter 
valdagen. 

Denna utvärdering syftar till att ta vara på erfarenheterna i arbetet enligt 
valnämndens ansvar. Den vill synliggöra resultatet inklusive bristerna samt föreslå 
förändringar som underlättar arbetet vid kommande val.  

Ärendets behandling 
Utredning 2022-11-09: Utvärdering av arbetet med valet 2022. 

Tjänsteskrivelse 2022-11-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Olof Sandberg (MP) föreslår att utredningen ska föredras för 
kommunfullmäktige. 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att valkansliet skriver en sammanfattning av 
utredningen där det som behöver åtgärdas tydligt framgår. 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att Valmyndigheten tillskrivs med ett förslag om 
att ångerröstning endast får ske fram till klockan 12.00 på valdagen. 

Beatrix Wiberg (V) föreslår att utredningen kompletteras med ett avsnitt om 
skrivare. 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar diskussionen och föreslår att rapporten kompletteras 
med ett avsnitt om skrivare och att en sammanfattning skrivs. Denna skickas till 
ledamöterna i kommunfullmäktige tillsammans med utvärderingen i sin helhet. 
Valnämndens presidium begär att få informera kommunfullmäktige om 
utvärderingen. 

Dessutom ska en skrivelse skickas till Valmyndigheten med ett förslag om att 
ångerröstning endast får ske fram till klockan 12.00 på valdagen. 

Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med den sammanfattning av 
diskussionen som ordförande gör. 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75/2022   Dnr: VN 2022–31 

Valnämndens riskanalys för 2023 
Valnämndens beslut 
Riskanalysen fastställs och riskerna 2, 5, 6 och 8 ingår i internkontrollplanen för år 
2023. 

Ärendet 
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och 
ska löpande följa upp att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska utifrån 
riskanalys identifiera väsentliga risker. Riskanalysen ska innehålla såväl 
ekonomiska risker som verksamhetsrisker. Nämnden ska i nämndplanen kort 
beskriva hur riskanalysen är gjord och på vilket sätt som nämnden varit delaktig i 
riskanalysen. Nämnden ska i särskilt beslut godkänna den riskanalys som ligger till 
grund för internkontrollplanen. Nämnden ska besluta om en plan för den 
uppföljning av den interna kontrollen som ska utföras under 2023. Den fastställda 
riskanalysen och internkontrollplanen är en del av nämndplanen.  

 

Ärendets behandling 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29 

 

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

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Beatrix Wiberg (V) föreslår ett tillägg till förvaltningens förslag; risk 5 ges ett 
riskvärde om 12 och ska hanteras i internkontrollplanen. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om riskanalysen kan fastställas och att riskerna 2, 5, 6 och 8 
ingår i internkontrollplanen för år 2023, och finner att så sker.  

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76/2022   Dnr: VN 2022–30 

Nämndplan valnämnden 2023–2024 
Valnämndens beslut 
Förslag till nämndplan 2023–2024 för valnämnden fastställs. 

 

Ärendet 
Enligt kommunens styrsystem fastställer varje nämnd utifrån beslutad budget en 
nämndplan för de två kommande åren. Nämndplanen tydliggör hur nämnden 
planerar att genomföra fullmäktiges uppdrag. Den är samtidigt nämndens 
beställning till förvaltningen. Nämndplanen har sitt huvudfokus på det kommande 
året. Internkontrollplan inklusive riskanalys är en del av nämndplanen. 

 

Ärendets behandling 
Förslag på nämndplan 2022-11-27 

Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

 

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 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77/2022   Dnr: VN 2022–29 

Svar på remiss angående reglemente för trygghets- och 
säkerhetsrådet. 
Valnämndens beslut  
Valnämndens ordförande adjungeras till trygghets- och säkerhetsrådet när frågor 
om allmänna val ska diskuteras. 

Ärendet 
Reglementet för trygghets- och säkerhetsråd är från 2015 och behöver ses över. 
Vid översyn av reglemente för andra råd i kommunen, har uppmärksammats att 
både rollen och uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Översyn behövs även 
med anledning av att kommunen inom sitt geografiska område, enligt förslag till ny 
lagstiftning från och med nästa år, ska ansvara för samordningen av det 
brottsförebyggande arbetet. Kommunen ska bland annat verka för att strategiska 
brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt forum, strategiskt råd, där 
kommunen och relevanta aktörer ingår. Förslag till ändringar av reglementet har 
tagits fram utifrån det. Remiss behöver nu ske för att inhämta synpunkter från 
berörda innan beslut fattas om nytt reglemente. 

 

Ärendets behandling 
Tjänsteskrivelse 2022-11-30 

Förslag till reglemente 2022-09-28 för trygghets- och säkerhetsrådet. 

Remiss gällande översyn av reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet. 

 

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 
2022-12-06   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78/2022 

Redovisning av meddelanden 
Valnämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

  Dnr  Meddelanderubrik  

1. KS 2022–179 Arvodesreglemente med bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda 

2. KS 2022–179 Protokollsutdrag KF § 121, 2022-06-16 

3. KS 2021–456 Styrsystem för Marks kommun 

4. KS 2021–456 Protokollsutdrag KD § 123, 2022-06-16 

5.  Informationsbrev från Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, 2022-11-28 
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