
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

2021-08-18 Valnämnd 

 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset, Alliancen 09:00 – 10.00 

Beslutande 
 

Jan-Christer Jonsson (S) ordf. 
Gun-Inger Fröberg (S) v. ordf. 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Lotta Borg (T) 
Maud Olsén Ekström (M) 

Övriga närvarande 
 

Lisbeth Lundgren (S) 
Monica Åberg (T) 
Peter Löthman, bitr. kommunchef 
Britt-Louise Nyholm, sekr 
 
 

Utses att justera Gun-Inger Fröberg (S) och Lotta Borg (T) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-08-19 

 /SammanträdeJusteringdatum/ 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Jan-Christer Jonsson (S), ordförande Britt Louise Nyholm, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 

 

 

Gun-Inger Fröberg (S), justerare Lotta Borg (T), justerare 

ANSLAG / BEVIS  

Justering av Valnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2021-08-18 

Anslaget uppsatt den 
2021-08-19 

Anslaget nedtas den 
2021-09-17 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§1-§9 

……………………………………………………………….. 

 

 

 
Britt Louise Nyholm, sekreterare 



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 

Valnämnd 2021-08-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1 

Utse justerare 
 
 

 

 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Utse Gun-Inger Fröberg (S) och Lotta Borg (T) att, tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 

2. Justering sker på kommunledningskontoret torsdag den 19 augusti kl 13.00 

 

  



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 

Valnämnd 2021-08-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2 

Fastställa ärendelista 
 
 

 

 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

Godkänna ärendelista enligt förslag. 

 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 

Valnämnd 2021-08-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3 

RKL-val 2022 - lokaler 
VN/2021:4 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar: 
 

 

Uppdra till kommunledningskontoret att, tillsammans med ordförande, besöka och  föreslå lämpliga 
lokaler för valet 2022. 

Ärendet 
Lämpliga vallokaler för valet 2022 ska föreslås och godkännas av valnämnden. 
 

 

 

 
 

  

Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret (valhandläggare) 

Exp     /     2021 



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Valnämnd 2021-08-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 4 

Projektplan för val 2022 
VN/2021:5 
 

 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta projektplan för valet 2022.  
2. Vid upprättande av projektplan skall hänsyn tas till vad som framkommit i utvärderingen av 

valet 2018. 
 

 
 

 

 
 

Ärendet 
En projektplan för valet 2002 ska upprättas och godkännas. 

Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 

Exp     /     2021 

  



 
Protokoll 

6 

Sammanträdesdatum 

Valnämnd 2021-08-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5 

Val 2022 - ordförande i valdistrikt 
VN/2021:6 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar:  
 

 

 
 

 

Uppdra till kommunledningskontoret, valhandläggare, att kontakta personer föreslagna för uppdraget 
som ordf. och vice ordf. i samtliga valdistrikt. 

Ärendet 
Kvalificerade ordföranden ska rekryteras till kommunens 11 valdistrikt 

Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret (valhandläggare) 

Exp     /     2021 
 
 

  



 

 

 

 

 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 

Valnämnd 2021-08-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6 

Nationell valkonferens 2021 
VN/2021:7 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

Uppdra till kommunledningskontoret att göra anmälan och boka lokal. 

Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inbjudit till nationell valkonferens 2021. Konferensen är 
digital och hålls den 21 september kl 09.00-16.00 

 
 
 
 

 

 
 

  

Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret (valhandläggare) 

Exp     /     2021 



 
Protokoll 

8 

Sammanträdesdatum 

Valnämnd 2021-08-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7 

Ökad bemanning vid förtidsröstning 

 

VN/2021:8 
 

 

 

 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

Uppdra till kommunledningskontoret att undersöka möjligheten till ökad bemanning vid 
förtidsröstning i Biblioteket, Sörberge och Bergeforsen. 

Ärendet 
Erfarenhet från förtidsröstningen vid föregående val gör att frågan om ökad bemanning bl.a. vid 
biblioteket bör diskuteras. 

Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 

 
 

  

Exp     /     2021 



 

 

____ 
 

 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 

Valnämnd 2021-08-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 

Yttrande - Motion alla partier i valnämnden 
VN/2021:2 

Beslut 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Bifalla motionen. 

Ärendet 
Robert Thunfors har i motion 2020-09-29 (KS/2020:368) lämnat förslag att alla partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige även ska vara representerade i valnämnden. Hans motiv är att 
förslaget kan bidra till en ökad insyn och legitimitet för de allmänna valen. Som förslag till lösning 
föreslår Robert Thunfors att Kommunfullmäktige beslutar att inrätta insynsplatser i valnämnden.  
 
Kommunledningskontorets bedömning 
Användningen av insynsplatser är inte reglerat i kommunallagen. Kommunen fattar själv beslut om det 
ska finnas insynsplatser och i vilka nämnder de ska finnas. Lösningen används dock av flera kommuner 
i det syfte som motionen föreslår. 
 
Förvaltningen har studerat ett antal kommuner via deras hemsidor för att ta del av olika lösningar.  
Det vanligaste är att insynplatser finns i kommunstyrelsen och i valnämnden.  
Insynsplatserna inrättas för de partier som finns representerade i Kommunfullmäktige men inte har 
någon ordinarie ledamot eller ersättare i aktuell styrelse eller nämnd. Insynsplatsen består av en plats 
med ersättare. Endast en av dem deltar vi sammanträdena. 
 

 

 

 

 

Kommunledningskontoret föreslår bifall till motionen. 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige 2020-09-26, § 169. 

Beslutsunderlag 
Motion KS/2020:368 
Vision 2025 

Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 

Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 

Valnämnd 2021-08-18 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9 

Yttrande -  medborgarförslag utläggning av valsedlar 
VN/2021:3 
 

 

____ 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Avslå medborgarförslaget. 
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunen (2020-11-18, Dnr KS/2020:466).  
Förslaget innebär att samtliga partier som ställer upp i valet till kommun, region och riksdag 2022 med 
en registrerad partibeteckning, ska få sina namnvalsedlar utlagda av valnämndens valorganisation.  
 

 

 

 
 

 

Kommunledningskontorets bedömning: 
Nuvarande regler i vallagen medför en omfattande hantering av valsedlar som innefattar många olika 
aktörer i ett komplicerat administrativt system. Det ställer stora krav både på kommunerna som 
administrerar valen, på de politiska partierna och - inte minst - på de som ska rösta.  

Det är ibland svårt att hålla ordning på vilka valsedlar som ska finnas i röstningslokalen och hur jag som 
väljare ska göra för att min röst ska vara som jag vill och vara giltig. Det finns också demokratiaspekter 
på frågan om olika partiers förutsättningar att göra sina valsedlar tillgängliga för väljarna på ett 
likvärdigt sätt.  

Kommunledningskontoret föreslår avslag på medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Valmyndigheten promemoria 2020-04-24 - Ändringar i nuvarande valsedelssystem (dnr 2 00 37-
10/98223). 

Protokollsutdrag till 
Förslagsställaren  
Kommunfullmäktige 
 
 

 
 
 

 

Exp     /     2021 
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