
  

Valnämnden 

Tid och plats 

Tjänstgörande 

Ledamöter 

Ej tjänstgörande 

Ersättare 

Övriga 
närvarande 

Justerare 

Datum för 

justering 

Underskrifter 

Ore MARKARYDS 
22 KOMMUN 

Protokoll 2021-11-22 

Mandagen den 22 november 2021, Asa-salen, 17:00- 

18:00 

Berne Eliasson (S), ordf 

Marie Wombell (opol), vice ordf 

Lars-Ake Svensson (C) 

Heino Johannesson (SD) 

Lena Persson (C), tjänstgörande ersättare for Conny 
Gustafsson (M) 

Ingrid Sundman (S) 

Anders Johansson, valdistriktsordf6rande 

Lisa Karlsson, valdistriktsordférande 

Tore Persson, valdistriktsordf6rande 

Martin Andersson, vice valdistriktsordf6rande 

Anders Segemalm, valdistriktsordférande 
Jonatan Borggren, kommunsekreterare 

Agneta Demberg, vice valdistriktsordfrande 
Kenneth Cederfelt, vice valdistriktsordf6rande 

Marie Wombell 

2021-11-24 11:00 
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Valnämnden Protokoll 2021-11-22 

Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-11-22 
Datum då anslaget sätts 2021-11-25 Datum då anslaget 2021-12-15 
upp tas ned: 

Förvaringsplats för Kommunkansli 

   
protokollet AA 

Underskrift Lin j 
Lo onatan Borggren = 7 
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Valnämnden Protokoll 2021-11-22 

Ärendeförteckning 

Val av justerare 

86 Godkännande av föredragningslista 

87 Information om lokaler för förtidsröstning och röstning på valdagen 

88 Antal röstförrättare i sal under valdagen samt i samband med 

förtidsröstning 

89 Information om utbildning i valsäkerhet 30 nov 

810  Ovrigt 
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Valnämnden 2021-11-22 

VN § 6 

Godkännande av foredragningslista 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att godkänna föredragningslistan. 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 1 
jen 

(ag MW



1(a) 

  

roe MARKARYDS 
22 KOMMUN Protokoll 

Valnamnden 2021-11-22 

VN §7 

Information om lokaler för fortidsréstning och röstning pa 

valdagen 

Dnr 2021/275.110 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Valnämndens ordförande redogör för de nya förutsättningar som gäller för 
valsedelställ, krav på lokaler samt rutiner för hur valhemligheten bibehålls. 
Diskussion följer rörande möjligheten att genomföra val och 
förtidsröstning i nuvarande lokaler. 

Givet de nya kraven och förväntat antal röstande så föreslår valnämndens 
ordförande att lokaler för röstning och förtidsröstning under 2022 blir: 

Valdagen: Verdandi i Traryd, Gymnastiksalen i Timsfors, Gymnastiksalen 
1 Strömsnäsbruk samt Hune-hallen i Markaryd. 

Förtidsröstningslokaler: Biblioteket i Markaryd, Servicekontoret i 
Strömsnäsbruk, Församlingshemmet i Hinneryd, Verdandi i Traryd. 

Till nästa sammanträde med Valnämnden kommer formellt beslut fattas om 

vilka lokaler som blir utsedda. Till dess behöver 
tillgänglighetsanpassningen i lokalen i Timsfors att kontrolleras. 

Beslutsunderlag 

Redogörelse från Valutbildning med SKR 
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Valnämnden 2021-11-22 

VN 88 

Antal röstförrättare i sal under valdagen samt i samband 

med förtidsröstning 

Dnr 2021/309.111 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att antalet röstförrättare i sal under valdagen skall vara 5 stycken. 

Bakgrund och sammanfattning 

Med anledning av de nya förutsättningar som råder för att bevara 
valhemligheten i samband med att valsedlar väljs så behöver fler 
röstförrättare tjänstgöra under varje skift. 

Beslutet expedieras till: 

Valdistriktens ordföringar 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande i 

ho mw)



foe 

1(4) 

ey MARKARYDS = Z KOMMUN Protokoll 

  

Valnamnden 2021-11-22 

VN §9 

Information om utbildning i valsikerhet 30 nov 

Dnr 2021/275.110 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Valnämndens ordförande redogör för en utbildning i valsäkerhet som 
kommer att hållas 30 nov. Arrangör är Länsstyrelsen. Valnämndens 
ordförande, kommunens kommunikatör samt en nämndsekreterare kommer 
att närvara. 
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Valnamnden 2021-11-22 

VN § 10 

Ovrigt 

Dnr 2021/275.110 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att notera informationen. 

Dagens sammanträde 

Det noteras att samtliga valdistriktsordföranden samt vice ordföranden är 
villiga att ställa upp igen. Med andra ord så väntas inga avsägelser under 
2022. 

Vad gäller rekrytering av nya röstförrättare så konstateras att detta sköts av 
respektive valdistrikt. Det förväntas inte bli några problem då intresset är 
stort. 

10 stycken nya vågar kommer att köpas in och fördelas mellan 

valdistrikten. 

Kommunsekreteraren meddelar att budgeten för Valnämnden under 2022 
är 362 000 SEK och att medlen ligger under kommunstyrelseförvaltningen. 

Det noteras att befintliga valsedelräknare behöver kontrolleras. 

En fråga ställs om tystnadsplikt och besvaras av Valnämndens ordförande. 
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