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Sekreterare .................................................  
 Erik Wikström  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Maria Johansson Arnström  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Kennerth Svensson  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-09-07   

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-09-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-09-29 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-10:10 
  
Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Katarina Bengtsson (C) (vice 

ordförande), Kennerth Svensson (V), Matilda Wahlström (S)  ersätter Per-Anders 
Andersson (S), Kerstin Alexén (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Fredrik Engberg (L) 
  
Övriga närvarande Susanne Ohlsson (valsamordnare) 

Erik Wikström (sekreterare) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 

  
Utses att justera Kennerth Svensson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-09-07    
  
Protokollet omfattar §§46-52 
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ÄRENDELISTA 
§46 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§47 Meddelande och information - september 

§48 Anmälan av delegeringsbeslut - valnämnden 

§49 Plan för valnämndens och valkansliets arbete under valdagen och valnatten 

§50 Plan för valnämndens preliminära rösträkning 

§51 Ändring av beslut om ersättning för mat under valdagen 

§52 Övrigt 
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§46 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 KS0098) 

Beslut 
Valnämnden fastställer ärendelistan och utser Kennerth Svensson (V) att tillsammans med 
ordförande Maria Johansson Arnström (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 

3 (9)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-07  
  

Valnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§47 

Meddelande och information - september  
(2022 KS0092) 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelande 

   
Information 

 Vad händer på valkansliet just nu? 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information - september 

Paragrafen är justerad 
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§48 

Anmälan av delegeringsbeslut - valnämnden  
(2022 KS0091) 

  
Inga delegeringsbeslut anmäls skriftligen på detta möte.  
 

Paragrafen är justerad 
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§49 

Plan för valnämndens och valkansliets arbete under valdagen och 
valnatten  
(2022 KS0299) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att valnämndens inriktning är att arbetet under valdagen och valnatten 
ska ske enligt framtagen plan för valnämndens och valkansliets arbete under valdagen och 
valnatten. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret (valkansliet) har tagit fram ett förslag på plan för hur arbetet under 
valdagen och valnatten kan fungera. Meningen är att det ska kunna användas som stöd för att 
veta vem som har vilket ansvarsområde.  
  
Planen är framtagen utifrån handledningar från valmyndigheten och erfarenheter från tidigare 
val.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Plan för valnämnden och valkansliets arbete under valdagen och 

valnatten 
 Plan för valnämndens och valkansliets arbete under valdagen och valnatten 

Beslutet skickas till  
Valkansliet 
 

Paragrafen är justerad 
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§50 

Plan för valnämndens preliminära rösträkning  
(2022 KS0300) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att valnämndens inriktning är att arbetet under valnämndens preliminära 
rösträkning ska ske enligt framtagen plan för valnämndens preliminära rösträkning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret (valkansliet) har tagit fram ett förslag på plan för valnämndens 
preliminära rösträkning.  
  
Planen är framtagen utifrån handledningar och vägledande ställningstaganden från 
valmyndigheten.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Plan för valnämndens preliminära rösträkning 
 Plan för valnämndens preliminära rösträkning 

Beslutet skickas till  
Valkansliet 
 

Paragrafen är justerad 
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§51 

Ändring av beslut om ersättning för mat under valdagen  
(2022 KS0288) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att valdistrikten får inhandla mat för 150 kr per person som jobbar i 
valdistriktet. Det är maximalt 3 inköp per valdistrikt som ersätts. Kvitton ska lämnas in av 
ordförande eller vice ordförande i samband med inlämnande av tjänstgöringsrapporter för 
valdistriktet. 
  
I och med detta beslut upphävs valnämndens beslut § 38 från 17 augusti 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden beslutade vid sitt sammanträde 17 augusti 2022 att valdistrikten får inhandla mat 
för 100kr per röstmottagare.  
  
När valkansliet höll utbildning för de som ska vara ordförande och vice ordförande i 
valdistrikten fanns det önskemål om att nivån skulle höjas. Utifrån tidigare erfarenheter i 
valdistrikten är 100kr per röstmottagare en för låg summa för att kunna inhandla mat och fika 
för hela dagen. Ordförandena ville också vilja ordna mat alt. fika för rösträknarna. 
  
Valkansliet har tagit till sig önskemålet och föreslår en höjning av ersättningen och att 
samtliga ska inkluderas. Det kan också lämnas in flera kvitton utifall ordförande och vice 
ordförande hjälps åt med inköpen.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Ändring av beslut om ersättning för mat under valdagen 
 §38 VN Ersättning för mat under valdagen 

Paragrafen är justerad 
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§52 

Övrigt  
(2022 KS0099) 

Beslut 
Valnämnden delegerar till ordföranden att besluta om eventuellt byte av vallokal. 
Valnämnden delegerar till valsamordnare att eventuellt förändra antalet rösträknare i 
distrikten.  
  
Diskussion om mat under valdagen, bemanning under onsdagsräkning och planlösning i 
vallokal Örnaskolan.  
 

Paragrafen är justerad 
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