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Valnamnden Protokoll 2022-05-24 

Tid och plats 2022-05-24, Asasalen, 15:30-16:45 

Tjänstgörande Berne Eliasson (S), ordförande 
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MARKARYDS 
KOMMUN 

      

Valnamnden Protokoll 2022-05-24 

Anslag om justering 

Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-05-24 
Datum då anslaget sätts 2022-06-02 Datum då anslaget 2022-06-23 
upp tas ned: 

Förvaringsplats för Kommunkansliet 
protokollet 

Underskrift Mihi Ur ee 

Marie Larsson 
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KOMMUN 

      

  

Valnamnden Protokoll 2022-05-24 

Arendeférteckning 

Val av justerare 

§ 32 Rostmottagare valet 2022 

§ 33 Lokaler och öppettider för rdstmottagning och val 2022 

§ 34 Transport av fortidsréster fran réstningslokalerna 

§ 35 Annonsering inför valet 2022 

§ 36 Kvittering av försändelser med röster fran Post Nord 

§ 37 Information 

838 «Övrigt 
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Ro MARKARYDS 
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Valnämnden 2022-05-24 

VN § 32 

Réstmottagare valet 2022 

Dnr 2022/240.110 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att till röstmottagare utse: 

Anders Johansson, ordf 

Susanne Karlsson, vice ordf 

Annette Larsen 

Janne Eliasson 

Andreas Eliasson 

Carina Brandt 

Hans Hermansson 

Ted Törnquist 
Håkan Rosenquist 
Björn Karlsson 

Jonas Paulsen 

Lena Jansson 

Pernilla Stridh 

Johanna Ellehamn 

Karina Eliasson 

Emma Tillberg 
Johanna Eliasson 

Bakgrund och sammanfattning 

Ordförande i respektive valdistrikt har inför valet 2022 inventerat 

röstmottagare i sina valdistrikt. Vid sammanträdet den 24 mars beslutade 

valnämnden att utse röstmottagare. Då personer i valnämnden kan anses 

jäviga i beslutet av röstmottagare i distrikt Strömsnäsbruk bör ett nytt 

beslut tas. Därutöver har personer tillkommit som behöver utses till 

röstmottagare. 

Dagens sammanträde 

Jäv: Berne Eliasson 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 
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Valnamnden 2022-05-24 

Beslutet expedieras till: 

Kansliet 

Loneenheten 

  
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Be. mu



1(1) 

Pee MARKARYDS 22 KOMMUN Protokoll 

  

Valnamnden 2022-05-24 

VN § 33 

Lokaler och öppettider for réstmottagning och val 2022 

Dnr 2021/275.110 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att förtidsröstningslokalerna håller öppet enligt förslaget: 

Bakgrund och sammanfattning 

Vid valet 2014 hade Markaryds kommun ett samarbete med 

matvarubutiker på orterna Markaryd, Strömsnäsbruk och Traryd, vilka 

agerade förtidsröstningsställen. Till valet 2018 skärptes lagen kring krav på 

röstningslokaler samt röstmottagandet och det var därmed inte längre 

möjligt att låta butikerna i kommunen agera förtidsröstningsställen och 

endast kommunala lokaler användes då. 

Inför valet 2022 krävs större utrymmen då det ställs krav på att skärma av 

även valsedlarna. 

Förslag till öppettider i respektive lokal är enligt följande: 

Markaryds bibliotek Måndag-fredag 12.00-17.00 
Lördag och söndag10.00-12.00 

Förtidsröstning valdagen kl 08.00-20.00 

Strömsnäsbruks servicekontor Tisdag 14.30-17.30 
Onsdag 14.00-17.00 
Torsdag 14.30-17.30 

Verdandi Traryd Måndag 14.30-17.30 

Hinneryds bygdegård Fredag 13.00-16.00 

Finansiering 

Sker inom valnämndens budget. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 

Beslutet expedieras till: 

Kansliet 
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Valnämnden 2022-05-24 

VN § 34 

Transport av fortidsréster fran réstningslokalerna 

Dnr 2022/184. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att transport av förtidsröster sker till Markaryds Bibliotek varje dag, 
och att transport från biblioteket till kommunhuset sker varje 
nästkommande vardag. 

Bakgrund och sammanfattning 

Det är av största vikt att samtliga mottagna röster förvaras och 
transporteras säkert och att förtidsröster fördelas ut till den röstandes 
ordinarie vallokal för att väljanden skall tillförsäkras möjlighet att ångra sin 
röst. 

Det fördes en diskussion om de föreslagna besluten om att mottagna röster 
under förtidsröstningsperioden senast kl 15.30 dag då röster mottagits 
transporteras till kommunhuset för förvaring och i förekommande fall 
vidarebefordran till annan kommun och att transporten skall ske i enlighet 
med valnämndens fastställda säkerhetsanalys. 

Valnämnden beslutar vid sammanträdet 2022-04-2 1att återremittera 
ärendet med uppdrag till kansliavdelningen att återkomma till 
nästkommande sammanträde med utredning av närmare tider och platser 
för transport och förvaring inklusive förankring med lokalansvariga. 

Biblioteket i Markaryd har möjlighet att förvara rösterna säkert. 

Finansiering 

Förslaget genererar inga särskilda kostnader utan ryms i valnämndens 

budget för valår. 
Barn-påverkas inte direkt, men gynnas av att valet genomförs 

säkert 

Diskriminering- påverkas inte direkt, men gynnas av att valet 
genomförs säkert och förtidsröstningen möjliggör för fler 
oberoende av personliga förhållanden att delta i valet genom att 

tid och plats utsträcks utöver vallokalen och valdagen 

Miljö-påverkas endast indirekt genom att transporter kan planeras 
och samordnas och därmed minimera förbrukningen av drivmedel 
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MARKARYDS 
KOMMUN 

Valnämnden 2022-05-24 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 

Beslutet expedieras till: 

Kansliavdelningen 
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Valnamnden 2022-05-24 

VN § 35 

Annonsering infor valet 2022 

Dnr 2022/238.110 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att annonsering ska ske löpande på hemsidan, samt i kommunbladet och på 
kommunens sedvanliga annonseringsplatser. 

Dagens sammanträde 

Valnämnden diskuterar frågan om annonsering av valet 2022. 

Beslutet expedieras till: 

Kansliavdelningen 
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Valnämnden 2022-05-24 

VN § 36 

Kvittering av försändelser med röster fran Post Nord 

Dnr 2022/241. 

Beslut 

Valnamnden beslutar 

att utse följande personer till att kvittera ut försändelse med roster fran Post 

Nord: 

Berne Eliasson, ordförande valnämnden 

Sara Kallgarn, kanslichef 

Marie Larsson, kommunsekreterare 

Lisa Karlsson, telefoniansvarig 

Ida Johansson, kommunvagledare 

Bakgrund och sammanfattning 

Post Nord kräver justerat protokoll fran Valnämnden dar personer med rätt 

att kvittera ut försändelser med röster från Post Nord utsetts. 

Samtliga som kommer att möta Post Nord vid mottagande av röster, även 

de personer som Post Nord kommer att möta lördag-söndag när de 

levererar och hämtar in kommunexternt, ska utses. 

Jäv: Berne Eliasson 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 

Beslutet expedieras till: 

Post Nord 
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Valnämnden 2022-05-24 

VN § 37 

Information 

Dnr 2022/178. 

Beslut 

I ärendet fattas inga beslut. 

Bakgrund och sammanfattning 

De som deltagit i Länsstyrelsens utbildning angående eventuella hot vid 
valet var överens om att det var synd att det var riktat mot sammankomster 
generellt och inte var anpassat för valet och dess specifika förutsättningar 
och regler. 
Det som togs med som väsentlig information var: 
-”fly-göm-larma” i det fall ett allvarligt hot riktas i val- eller röstlokal. 
- sätt informationsskyltar högt så de ej skyms av framförvarande person. 
- kuverten till rösterna ska lämnas ut sist, precis innan röstningsskärmen. 

Informationsmaterial mm är beställt och material, batterier mm ska ses 
över. Klämlampor till ställen med valsedlar ska köpas in. 
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Valnämnden 2022-05-24 

VN § 38 

Ovrigt 

Dnr 2022/239. 

Beslut 

I ärendet fattas inga beslut. 

Bakgrund och sammanfattning 

-Allmän diskussion fördes om utvärdering av senaste valet. 

-Lättläst information om valet finns på valmyndighetens hemsida. 

-Det kommer att finnas handsprit, handskar och munskydd att tillgå i 

röstningslokalerna för de som så önskar. 
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