
 

Valnämnden 

Protokoll 
Sida 
1(9) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Valnämndens protokoll 

  

Plats och tid Åsnen, Centralplan 1, Alvesta, onsdagen den 14 september 2022 kl 09:00 – 14.30 
Ajournering under § 49 mellan kl 12:30 och 12:55 
 
 
 

 
Paragrafer 

 
§§ 44-49 

 

Beslutande Tommy Mases (S), Ordförande 
Hagart Valtersson (C) 
Gunilla Gustafson (M) 
Rose-Marie Larsson (S) 

 

Närvarande ersättare Bengt-Åke Åkesson (S) 
Lars Thure Bünger (L), närvarade till kl 14:10  

 

Övriga närvarande Sofie Thor, kanslichef 
Ulrika Bengtsson, nämndsekreterare 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Elin Lantz, handläggare 
Anna Brinkestam, kontaktcenterchef 
 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: digital justering senast tisdagen den 20 september kl 12:00 via Ciceron Assistent 
Utsedd att justera: Rose-Marie Larsson (S) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Ulrika Bengtsson  

 Ordförande 
  

 Tommy Mases  

 Justerare 
  

 Rose-Marie Larsson  
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Anslagsbevis för Valnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-20 Datum då anslaget tas ned 2022-10-12 

Tid för överklagande 2022-09-21 - 2022-10-11 

Förvaringsplats för protokollet Digital förvaring i dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Ulrika Bengtsson   
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§ 44 Dnr 67  

 

Närvaro 

Beslut 
Valnämnden fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
valnämnden sammanträder med 4 ledamöter och 2 icke tjänstgörande ersättare.  

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida. 
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§ 45 Dnr 68  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Valnämnden utser Rose-Marie Larsson (S) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om valnämnden kan välja Rose-Marie Larsson (S) som justerare 
av protokollet för dagens sammanträde. Digital justeringen äger rum senast 
tisdagen den 20 september kl 12:00 via Ciceron Assistent. 
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§ 46 Dnr 69  

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om valnämnden kan godkänna förslag till dagordning för dagens 
sammanträde (se ärendelista på sida 3 i protokollet). 
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§ 47 Dnr 2022-00010 002 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

Sammanfattning 
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. 
Delegerad beslutanderätt innebär att nämnden överlåter beslutanderätten i vissa 
ärenden till en delegat. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten 
har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Beslut som fattas på delegation 
ska enligt 6 kap 40 § kommunallagen redovisas till nämnden.  

Sedan valnämndens senaste sammanträde har följande delegationsbeslut fattats i 
enlighet med valnämndens delegationsordning:  

Beslut Delegat Enligt delegations- 
ordningen 

Förordna röstmottagare till 
valdistrikt vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 
2022 

Nämndsekreterare 
Ulrika Bengtsson 

1.2 

Tilldela behörighet i valdatasystemet 
Valid 

Kanslichef Sofie 
Thor 

2.4 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen Anmälan av delegationsbeslut, 
daterad 2022-09-07         

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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§ 48 Dnr 2022-00050 110 

 

Meddelande till valnämnden 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen.       

Sammanfattning 
Valnämnden är lokal myndighet för allmänna val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige, för val till Europaparlamentet samt för folkomröstningar och 
eventuella extra val. Valnämnden har till uppgift att genomföra valen på ett 
rättssäkert sätt.  

För att valnämnden ska hållas informerad delges nämnden Valmyndighetens 
nyhetsbrev 2022:27V – 2022:31V tillsammans med eventuella bilagor. 

Ordförande Tommy Mases (S) informerar om att det inkommit en skrivelse om 
långa väntetider vid förtidsröstningen samt att Alvestademokraterna har 
polisanmält Alvesta kommun för valfusk.   

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:27V – 2022:31V inklusive bilagor     
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§ 49 Dnr 2022-00051 110 

 

Valnämndens preliminära rösträkning 

Beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna och avsluta valnämndens preliminära 
rösträkning enligt 12 kap. vallagen (2005:837) och överlämna materialet till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län.     

Sammanfattning 
Valnämnden genomför preliminära rösträkning enligt 12 kap. vallagen.  

Valmyndigheten bedömer i Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet 
hos röstmottagare och rösträknare m.fl daterat 2022-02-18 att den som kandiderar 
på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på 
annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser. Valnämnden har vid den 
preliminära rösträkningen arbetat utifrån Valmyndighetens bedömning.    

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens handledning ”Valnämndens preliminära rösträkning”    

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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