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 Hans Ivarsson 
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datum 

2022-06-03 Organ Valnämnden 
 

Anslaget sätts upp  Anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Ahllöfsrummet, kl 10:30–11:10 
  
Ledamöter Christina Johansson (M) ordförande, Kjell Persson (S) 2:e vice ordförande, 

Marianne Samuelsson (L), Ove Janse (S) 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare 

Hans Ivarsson (C) 
  

Övriga Kjell Wendin (KD), Sune Gustavsson (OPA), Kerstin Rosenkvist (S),  
Kajsa Landström kommunsekreterare 
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§ 24  

Fastställande av föredragningslista 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 25  

Rapport om arbetet med förberedelser inför Allmänna 
val 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valkansliet informerar om att vallokaler och röstmottagningsställen, 

enligt valnämndens beslut, nu är inrapporterade i valdatasystemet 

VALID. 

Ett separat telefonnummer, 0589-870 90, kommer att vara öppet 

under hela valperioden, 24 augusti - 11 september, dit allmänheten 

kan vända sig med frågor angående valet. Telefonnumret är kopplat 

till en svarsgrupp bestående av 4 personer på valkansliet och kom-

mer alltid att vara bemannat under kontorstid. Detta telefonnummer 

kommer att framgå på röstkorten. 

Beställt valmaterial levererades denna vecka. Återstår att gå igenom 

materialet och kontrollera att inget saknas.  
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§ 26 VN 13/2022-111 

Förordnande av röstmottagare på valdagen 

Valnämndens beslut 

1. Föreslagna personer förordnas som röstmottagare den 11 

september 2022. 

Sammanfattning 

Intresseanmälningar för att arbeta som röstmottagare vid de 

Allmänna valen i september har sammanställts. 

Påfyllning och justeringar kommer att krävas fram till och med 

valdagen för att täcka upp bemanningen i samtliga vallokaler.   
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§ 27 VN 13/2022-111 

Förordnande av röstmottagare vid förtidsröstningen 

Valnämndens beslut 

1. Som röstmottagare på stadsbiblioteket under förtidsröstnings-

perioden 24 augusti – 11 september förordnas: 

- Ingrid Broqvist 
- Eva Petri 
- Inger Andersson 
- Gunnar Lindberg 
- Evelyn Olsen 
- Sinikka Persson 
- Johnny Edbom 
- Anders Petersson 
- Irene Hallin 

Sammanfattning 

Förtidsröstning vid allmänna valen 2022 ska anordnas samtliga 

dagar mellan den 24 augusti och 11 september 2022. 

Valnämnden har tidigare beslutat om plats och öppettider. 

Följande personer föreslås förordnas som röstmottagare vid 

förtidsröstningen 2022: 

Ingrid Broqvist Sinikka Persson 
Eva Petri Johnny Edbom 
Inger Andersson Anders Petersson 
Gunnar Lindberg Irene Hallin 
Evelyn Olsen   
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§ 28 VN 13/2022-111 

Utbildning av röstmottagare inför allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 

1. Utbildning av röstmottagare kommer att genomföras den 22 

och 24 augusti 2022 kl 18.00 i rådhuset. 

2. Ytterligare utbildningsdag kan planeras in om behov uppstår. 

Sammanfattning 

Vallagen stället krav på utbildning av samtliga röstmottagare som 

ska tjänstgöra i vallokaler och röstmottagningsställen på valdagen. 

Kommunkansliet kallar och utbildar de av valnämnden förordnade 

röstmottagarna.  
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§ 29 VN 9/2022-111 

Förtidsröstning på vårdinrättningar, information om 
dag och tid 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade 2022-01-14 att delegera till valnämndens 

kansli att besluta om vid vilka vårdinrättningar det ska anordnas 

förtidsröstning. 

Efter avstämning med enhetschefer och arbetsledare för äldreboen-

den tas beslut om att anordna förtidsröstning vid samtliga boenden; 

Götgården, Strömsborg, Strandgården, Trädgården och Åspegeln. 

Följande tider är överenskomna med enhetscheferna för 

äldreboendena: 

Trädgården, samlingssalen sö 4 sep kl 10.00-10.30 
Åspegeln, samlingsslaen sö 4 sep kl 11.00-11.30 
Götgården, samlingssalen sö 4 sep kl 13.00-13.30 
Strömsborg, matsalen  må 5 sep kl 10.00-10.30 
Strandgården, terapilokalen må 5 sep kl 11.00-11.30  
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§ 30  

Information till politiska partierna 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden godkänner framtagen Information inför val 2022 

till partierna. 

Sammanfattning 

Förslag på information om höstens val till partier representerade i 

kommunfullmäktige har utarbetats.  

Informationen kommer att skickas till: 

- gruppledarna 
- ordförande för parti 
- valnämndens ledamöter  
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§ 31  

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdags-
räkningen) 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valnämndens preliminära rösträkning av försent inkomna förtids-

röster samt brevröster genomförs onsdagen den 14 september,          

kl 9.00, på kommunkansliet. Deltar i räkningen gör valnämndens 

ordförande och kansli. 


