
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-19    

Valnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Rebecka Merkel  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Maria Johansson Arnström (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Kerstin Alexén (SD)  
    

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

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-10-19   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-09:30 
  
Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Katarina Bengtsson (C) (vice 

ordförande), Kennerth Svensson (V), Kerstin Alexén (SD)  ersätter Martin 
Isaksson (SD), Fredrik Engberg (L)  ersätter Per-Anders Andersson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Susanne Ohlsson (valsamordnare (digitalt)) 

Rebecka Merkel (nämndsekreterare) 
Philip Norrman (nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Kerstin Alexén (SD) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§55-59 
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ÄRENDELISTA 
§55 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§56 Meddelande och information - valnämnden 

§57 Anmälan av delegeringsbeslut - valnämnden 

§58 Utvärdering de allmänna valen 2022 

§59 Övrigt 
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§55 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 KS0098) 

Beslut 
Valnämnden fastställer ärendelistan och utser Kerstin Alexén (SD) att tillsammans med 
ordförande Maria Johansson Arnström (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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§56 

Meddelande och information - valnämnden  
(2022 KS0092) 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelande  
Inga meddelanden vid dagens sammanträde. 
  
Information  
Valsamordnare Susanne Ohlsson informerar om det pågående efterarbetet från valet. En 
utvärdering med statistik är skickad till Valmyndigheten.   
Paragrafen är justerad 
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§57 

Anmälan av delegeringsbeslut - valnämnden  
(2022 KS0091) 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret anmäler de delegeringsbeslut som är tagna sen senaste 
sammanträdet med valnämnden. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse anmälan delegeringsbeslut valnämnden oktober 
 Redovisning anmälan delegeringsbeslut valnämnd - oktober 

Paragrafen är justerad 
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§58 

Utvärdering de allmänna valen 2022  
(2022 KS0325) 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av utvärderingen av genomförande av de allmänna valen 2022. 
Valkansliet får i uppdrag att undersöka vad det var som gjorde att vallokalen i Rydöbruk 
upplevdes som trång.  
  
Valnämnden föreslår att den nya valnämnden tillsammans med valkansliet ser över 
möjligheten att föreslå till fullmäktige att valnämnden har rätt att ta beslut om arvoden till 
röstmottagarna. 

Beskrivning av ärendet 
Valgenomförandet är nu avklarat och det sista som behöver göras är en utvärdering av 
genomförandet av de allmänna valen.  
  
Valkansliet har tagit fram en utvärdering av genomförandet. Utvärderingen kommer vara till 
hjälp inför nästa val.  
  
En sak som kom fram i valkansliets utvärdering och som valkansliet vill lyfta särskilt är att 
det borde vara valnämnden som tar beslut om arvoden till röstmottagarna istället för 
kommunfullmäktige. Detta behöver dock framgå i valnämndens reglemente.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse valnämndens utvärdering 
 Utvärdering genomförande av de allmänna valen 2022 

Paragrafen är justerad 

6 (7)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-19  
  

Valnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§59 

Övrigt  
(2022 KS0099) 

Ordförande Maria Johansson Arnström (S) riktar ett stort tack till valkansliet och valnämnden 
för ett väl genomfört val.  
 

Paragrafen är justerad 
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