
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-11    

Valnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Susanne Ohlsson  

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

Underskrifter 

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

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

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-09-11   

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-09-11 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-10-03 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 19:00-19:15 
  
Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Katarina Bengtsson (C) (vice 

ordförande), Kennerth Svensson (V), Kerstin Alexén (SD), Fredrik Engberg 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Susanne Ohlsson  (valsamordnare) 
  
Utses att justera Kerstin Alexén (SD) 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-09-11    
  
Protokollet omfattar §§53-54 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-11  
  

Valnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§53 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§54 Hantering av valkuvert för folkomröstning 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-11  
  

Valnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§53 

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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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-11  
  

Valnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§54 

Hantering av valkuvert för folkomröstning  
(2022 KS0306) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att förtidsrösten ska godkännas under förutsättning att valkuverten för 
riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige är granskade och godkända. Valkuvertet 
för folkomröstningen ska läggas i ett omslag och tas med till valnämndens mottagning på 
valnatten.   

Beskrivning av ärendet 
Under valdagen 2022-09-11 upptäcktes vid vallokalernas granskning av förtidsröster flera 
förtidsröster gjorda i en annan kommun där väljaren har lagt ner valkuvert med röster 
gällande lokal folkomröstning i Halmstad. Väljare i Hylte kommun har inte rösträtt i 
folkomröstningen.  
  
Valkansliet har varit i kontakt med länsstyrelsen, som i sin tur varit i kontakt med 
Valmyndigheten. Enligt dem är det upp till kommunen att besluta vad som ska göras med det 
fjärde valkuvertet.  
Paragrafen är justerad 
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