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Sammanträdesdatum 

2022-09-23 
 

 

  
 
Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Bävern, kl. 13.00–15.35 

Beslutande Ledamöter 

Leif Fredriksson (S), ordförande 
Gunilla Nordholm (S) 
Gertrud Hjelte (C) 
Solbritt Andersson (V) 
Solbrith Stening (M) 
Allan Mattsson (KL) 
Jan Engsås (L) 
 
 
 Tjänstgörande ersättare Staffan Nordström (V) 
 

Övriga närvarande Oksana Lukina, valsamordnare 
Gunilla Jingstedt, valkanslist 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 
Lars Westlund (S) 
Kajsa-Lena Fagerström (S) 
Roland Kols (C)  

Justerare Gertrud Hjelte (C) 

Justeringens plats och tid Omedelbar justering 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  ________________________________  Paragrafer 56-58 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande  ________________________________  

 

   Leif Fredriksson (S)  

 Justerare  ________________________________   

 

   Gertrud Hjelte (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-26 Datum då anslaget tas ned 2022-10-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  ________________________________  
 

   Jennifer Berglund  
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§ 56   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 4 Delgivning av beslut fattade på delegation från valnämnden, 

 tillkommer 

Valnämndens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 57 KS236-22   110 

Rapporter och synpunkter på genomfört val 

 
Sammanfattning 

På sammanträdet diskuteras synpunkter på valet 2022 och budgetrapport per 

den 31 juli 2022. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning från valkansliet över inkomna synpunkter från genomfört 

val 2022 och budgetrapport den 21 september 2022 

Valnämndens beslut  

1. Valnämnden förklarar sig ha tagit del av rapporter och synpunkter 

som framförts under sammanträdet. 

2. Valnämnden framför ett stort tack till alla, både röstmottagare och 

valkansliet, som arbetat i valet 2022. 

3. Antalet röstmottagare per valdistrikt i valet 2022 var fullgott och är 

att föredra till kommande val. 

4. Till kommande val ska antalet valsedelställ ska vara minst 2 per 

valdistrikt. 

5. Till kommande val kan delad vallängd övervägas i de större 

valdistrikten.  

6. Till kommande val bör det vara längre öppettider vid 

förtidsröstningen i kommunens tätorter. 

7. Till kommande val rekommenderas att valkansliet köper in fler 

valsedelräknare. 

8. Till kommande val bör valkansliet ta fram förbestämda tider för 

ambulerande röstmottagning på kommunens särskilda boenden. 

9. Till kommande val bör valnämnden få en ökad budget mot den 

budget som valnämnden haft året 2022.  

  

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Uppdragsbevakningen 
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§ 58  

Delgivning av beslut fattade på delegation från 
valnämnden 

Följande beslutsanmälningar presenteras: 

a) KS197-22 002 Valnämndens ordförandes beslut den 6 september 

2022 att utse ambulerande röstmottagare 

b) KS197-22 002 Valnämndens ordförandes beslut den 8 september 

2022 att utse ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden har tagit del av beslutsanmälningarna. 
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