
 
 
 

 
Valnämnden Protokoll 2022-03-24 

 
    Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 
Tid och plats 2022-03-24, Åsasalen, 15:30-17.00 
  
Tjänstgörande Berne Eliasson (S), ordförande 
Ledamöter Marie Wombell (opolitisk), vice ordförande 

Conny Gustafsson (M) 
Lars-Åke Svensson (C) 
Heino Johannesson (SD) 

  
  
  
  
  
Ersättare Lena Persson (C) 

Ingrid Sundman (S) 
  
  
  
  
  
  
Övriga 
närvarande 

Sara Källgarn, kanslichef 
Marie Larsson, kommunsekreterare 

  
  
  
  
  
Justerare Marie Wombell 
  
Datum för 
justering 

 2022-04-04 Paragrafer:16-21 

  
  
Underskrifter   
 Sekreterare Marie Larsson 
   
   
 Ordförande Berne Eliasson 
   
   
 Justerare Marie Wombell 
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Anslag om justering 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Organ 

 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-24 
Datum då anslaget sätts 
upp 

2022-04-05 Datum då anslaget 
tas ned: 

2022-04-26 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunkansliet 

 
 
Underskrift 
 Marie Larsson   
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Ärendeförteckning 
 
 Val av justerare  
§ 16 Godkännande av dagordning  
§ 17 Riskanalys valet 2022  
§ 18 Röstmottagare valet 2022  
§ 19 Utbildningsdagar röstmottagare valet 2022  
§ 20 Aktuell information  
§ 21 Övrigt  
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VN § 16 
Godkännande av dagordning 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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VN § 17 
Riskanalys valet 2022 
Dnr 2021/275.110  
 
Beslut 
Valnämnden beslutar  
att godkänna riskanalysen och 
att uppdra till kansliet att med stöd av handlingsplan verka för att minimera 
de risker som bedömts angelägna att åtgärda 
att uppdra till kansliet att löpande rapportera ovanstående uppdrag till 
valnämnden 
att uppdra till säkerhetschefen att i samverkan med valnämndens 
ordförande senast till valnämndens sammanträde den 24 maj föredra 
resultat av säkerhetsbesiktningen av lokalerna. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Valnämnden har i samband med sitt möte 2022-01-28 fastställt vilka 
lokaler som skall användas för förtidsröstning och som vallokaler på 
valdagen. Säkerhetschefen har inget att erinra mot dessa lokaler men en 
säkerhetsbesiktning bör ske före det att lokalerna behöver disponeras för 
röstmottagning. Besiktningen kan med fördel genomföras genom 
säkerhetschefen tillsammans med valnämndens ordförande. 
En riskanalys är upprättad och skall tjäna som vägledning för de fortsatta 
valförberedelserna. Utifrån de identifierade risker upprättas vid behov en 
handlingsplan efter genomgång med valnämnden. Eventuella åtgärder i 
handlingsplanen föreslås hanteras av kommunkansliet 
 
Dagens sammanträde 
Säkerhetschefen föredrog riskanalysen angående valet 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Säkerhetschefens riskanalys valet 2022 
SKR webbseminarium tryggt valår 
 
Beslutet expedieras till: 
Kansliet 
Säkerhetschefen
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VN § 18 
Röstmottagare valet 2022 
Dnr 2022/98.110  
 
Beslut 
Valnämnden beslutade  
att till röstmottagare utse:  
 
Markaryd 1 Ö 
 
Tore Persson, ordf 
Lena Persson, vice ordf 
Lena Mårtensson 
Lena Levin 
Linnea Steen 
Christina Svensson 
Calle Jonsson 
Mattias Lindman 
Catarina Åhs  
Anna-Maria Lindman   
Pia Vidigsson   
 
Markaryd 1 V 
 
Mikael Salomonsson, ordf 
Kenneth Cederfeldt, vice ordf 
Johanna Sjöstrand 
Åsa Andersen 
Lena Lindgren 
Anna Eriksson 
Lisette Rosengren 
Cecilia Woronin Salomonsson 
Ingrid Olsson 
Johanna Elleham 
 
Timsfors 
 
Lisa Karlsson, ordf 
Martin Andersson, vice ordf 
Bojana Zlojutro 
Krister Edvardsson 
Sofi Holmstrand 
Roland Andreasson 
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Irene Nilsson 
Camilla Nyman 
Hannah Björk 
 
Traryd 
 
Anders Segemalm, ordf 
Agneta Demberg, vice ordf 
Berndt Johansson 
Linda Werner 
Jessica Nilsson 
Krisola Niemi 
 
Strömsnäsbruk 
 
Anders Johansson, ordf 
Susanne Karlsson, vice ordf 
Annette Larsen 
Janne Eliasson 
Andreas Eliasson 
Carina Brandt 
Hans Hermansson 
Ted Törnquist 
Björn Karlsson 
 
 
 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Ordförande i respektive valdistrikt har inför valet 2022 inventerat 
röstmottagare i sina valdistrikt.  
 
Beslutet expedieras till: 

Respektive valdistrikts ordförande/vice ordförande
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VN § 19 
Utbildningsdagar röstmottagare valet 2022 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att genomföra utbildning för 
röstmottagare/rösträknare 
 
Torsdagen 21 april 2022 kl 18.00-20.00 
Tisdagen 26 april 2022 kl 18.00-20.00 
Måndagen 23 maj 2022 kl 18.00-20.00 
Onsdagen 1 juni 2022 kl 18.00-20.00 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Alla röstmottagare/rösträknare måste genomföra Valmyndighetens 
utbildning. För att tillse att alla får möjlighet har fyra olika tillfällen tagits 
fram där utbildningen ligger på kvällstid under olika dagar. Möjlighet till 
kompletterande utbildning kommer att ges om behovet uppkommer. 
 
Beslutet expedieras till: 

Valdistriktens ordförande/vice ordförande.
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VN § 20 
Aktuell information 
 
Beslut 
Valnämnden beslutade att för att få delta som rösträknare får man inte stå 
på plats motsvarande egna partiets ledamöter samt ersättare. För små 
partier adderas ytterligare en plats och för de större partierna med fler än 
fem platser adderas två platser.  
 
Bakgrund och sammanfattning 
Nya regler har tillkommit inför valet 2022. 
 
Revisors valbarhet: 
En nuvarande revisor som önskar kandidera i valet måste ha avsagt sig och 
få avsägelsen godkänd av fullmäktige innan valdagen, dvs vid 
sammanträdet i juni. Länsstyrelsen gör en kontroll av detta dagarna före 
valet och de som då är aktiva revisorer får ett valbarhetshinder. 
 
Rösträknare som står på lista till valet: 
Ersättartillsättningen i länets fullmäktigeförsamlingar är nu i flera fall nere 
på de allra sista namnen på partiernas listor vilket innebär att någon ”icke 
valbar” plats på listorna egentligen inte finns.  
Länsstyrelsen råder därför valnämnden att inte tillåta någon som står på 
lista inför valet att delta i rösträkningen för det/ de val där personen 
kandiderar. En person som tex kandiderar i kommunal- men inte regional- 
eller riksdagsvalet kan dock delta i räkningen av det/de val där personen 
inte kandiderar. 
 
Om Valnämnden trots denna vägledning vill stå fast vid att personer på 
listorna ska få räkna röster även i det/de val där de kandiderar bör beslutet 
kompletteras med övervägande och förklaring av hur objektiviteten skall 
upprätthållas. 
 
 
Dagens sammanträde 
En allmän diskussion fördes kring de nya bestämmelserna för valet 2022. 
Valnämnden menar att mångårig erfarenhet och stor kunskap går förlorad 
om de nya reglerna följs.  
 
 
Beslutet expedieras till: 

Valdistrikten
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VN § 21 
Övrigt 
 
Beslut 
Valnämnden noterade informationen samt önskade att få bildspelet 
distribuerat. 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Länsstyrelsen höll en utbildning i Växjö för valnämnder den 17 mars. Vid 
utbildningen deltog kanslichefen, kommunsekreteraren, valnämndens 
ordförande och valnämndens vice ordförande. 
 
Dagens sammanträde 
Kanslichefen gick igenom valda delar av det bildspel som distribuerats 
efter Länsstyrelsens utbildningsdag. Vissa nyheter har tillkommit och valet 
2022 har fått en helt ny grafisk profil. 
Allmänheten kan via telefonnummer 020-825825 få valinformation. 
 
Beslutet expedieras till: 

Valnämnden


