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Plats och tid Fullmäktigesalen, onsdagen den 2 februari 2022 kl 15:00-16:03 

Beslutande Ledamöter 

Sig-Britt Ahl (S), Ordförande 
Kersti Kicki Östensson (MP), 1:e vice ordförande 
Rolf Larsson (M), 2:e vice ordförande 
Elisabeth Strömqvist (S) tjänstgörande för Michael Möller Christensen (V) 
Birgitta Rönnqvist (C) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Karl-Åke Engström (S) 
Markus Thörnqvist (S) 
RosMarie Sandin (L) 
Birgitta Wiklander (KD) 

Övriga närvarande Sonja Hedenberg, politisk samordnare, Mia Fälldin, verksamhetscontroller och Jeanette 
George, kommunsekreterare 

Justerare Rolf Larsson (M) 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-8 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Sig-Britt Ahl  

 Justerare 

  

 Rolf Larsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-02 

Datum då anslaget sätts upp - Datum då anslaget tas ned - 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 1 Dnr 27  

Val av justerare  

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att utse Rolf Larsson (M) att justera dagens protokoll.  

______  
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§ 2 Dnr 44  

Föregående sammanträde 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att lägga föregående protokoll till handlingarna.  

Bakgrund 

Valnämndens ordförande går igenom föregående mötesprotokoll, 2021-10-

20.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll, 2021-10-20      

______  
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§ 3 Dnr 2022-000005 1.2.3.2 

Internkontroll 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 12 april 2022.      

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.       

Bakgrund 

Ordförande förslår att ärende Interkontroll 2022 bordläggs och flyttas till 

nästa sammanträde den 12 april 2022.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 4 Dnr 2022-000001 1.4.3.0 

Planering av valet till riksdag, kommun och region 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att valnämndens ledamöter bemannar förtidsröstningen i kommundelarna, 

samt biblioteket på valdagen, 

att fastställa orterna för förtidsröstningen, 

att fastställa vallokaler och röstningsmottagningslokaler,  

att fastställa den 12 maj 2022 för en träff med ordförandena i distrikten, 

samt 

att hålla utbildning för samtliga röstmottagare under vecka 33 och 34, 2022.  

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.  

Bakgrund 

Valnämnden ser över orterna för förtidsröstning och även vallokaler, 

röstmottagningslokaler. Valnämnden ser över datumen för en träff med 

ordförandena i distrikten och fastställer 12 maj 2022. Utbildningarna för 

röstmottagarna kommer att ske under vecka 33 och 34.    

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 5 Dnr 2021-000002 1.4.3.0 

Översyn arvoden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att arvodet på valdagen höjs med 500 kronor och det vill säga: 

3500 kronor till ordföranden, 

3000 kronor till vice ordföranden, samt  

2500   kronor till röstmottagarna.  

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.  

Bakgrund 

Valnämnden diskuterat arvodena för ordförande, vice ordförande och 

röstmottagarna i valdistrikten.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 6 Dnr 2022-000004 1.4.3.0 

Beslut om behörighetsadministratör 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att valnämndens ordförande utses till Behörighetsadministratör i Valid.      

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.      

Bakgrund 

För att kunna under valet 2022 jobba i valdatasystemet Valid måste 

beställning av behörighet göras hos Länsstyrelsen.     

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 7 Dnr 2022-000003 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  

Ordförandebeslut – Beslut om behörighetsadministratör. 

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.  

Bakgrund 

Valnämndens ordförande har skrivit ett ordförandebeslut gällande behörighet 

i Valid som behörighetsadministratör.      

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut – Beslut om behörighetsadministratör 22-01-14      

______  
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§ 8 Dnr 61  

Informationer/Övriga frågor 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att valnämnden har sammanträde följande datum; 

12 april 2022 

8 juni 2022.  

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.  

Bakgrund 

Ordförande Sig-Britt Ahl (S) informerar om; 

• Tryggt Valår. 

• Säkerhet och tillgänglighet vid val 

Valnämnden får även erbjudande om att delta på Seminarieserien Val 2022 – 

Utmaningar och möjligheter den 17 februari 2022 kl. 09:00-14:30 

Valnämnden beslutar även om vårens sammanträden, 12 april och den 8 juni 

2022.  

Beslutsunderlag 

      

______  

 


