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Valnämndens sammanträdesprotokoll
Datum: 2022-09-14
Tid: klockan 13:00 - 19:27
Plats: A-salen Folkets Hus Charlottenberg
Paragrafer: § 42 - § 43

Justering
Utses att justera: Christer Danielsson
Datum: 2022-09-19
Tid: klockan 11:00

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för valnämndens sammanträde 2022-09-14. Protokollet har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas 
upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-09-19. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2022-10-11.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.
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Närvarolista

Beslutande
Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL), ordförande § 42 samt delar av § 43
Björn Olsson (C), § 42 samt delar av § 43
Anders Gustafsson (KD) ersättare för Bengt Nilsson (KD), § 42 samt delar av § 43
Eva Aanerud Karlsson (V) ersättare för Patric Carlsson (V), § 42 samt delar av § 43
Odd Westby (S), § 42 samt delar av § 43
Britta Andersson (S), § 42 samt delar av § 43
Christer Danielsson (M), § 42 samt delar av § 43

Övriga närvarande
Rebecka Nilsson, valsamordnare och kommunsekreterare
Margareta Bergman, biträdande valsamordnare och informationschef
Tina Brink, röstmottagare
Ulla Holmér, röstmottagare
Eva-Karin Karlsson, röstmottagare
Jesper Lieback, röstmottagare
Maja Ohlsson, röstmottagare
Margareta Wendel Nilsson, röstmottagare
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Innehållsförteckning

§ 42 Förordnande av röstmottagare till onsdagsräkningen (valnämndens prelinimära 
rösträkning) 4

§ 43 Valnämndens preliminära rösträkning 5
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§ 42 Förordnande av röstmottagare till 
onsdagsräkningen (valnämndens prelinimära 
rösträkning)
Diarienummer: VN/2022:19

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att Jesper Lieback arbetar som röstmottagare under 
onsdagsräkningen (valnämndens preliminära rösträkning).

Sammanfattning av ärendet
Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas som 
röstmottagare. Det är valnämnden som förordnar röstmottagarna, efter genomgången 
utbildning. Valkansliet har noga kontrollerat närvaron vid utbildningarna, ingen 
föreslås förordnas som inte har eller ska genomgå utbildning. För att genomföra 
uppsamlingsräkningen behövs rösträknare. Hur många beror på hur många 
förtidsröster valnämnden har att hantera. Eftersom hanteringen vid 
uppsamlingsräkningen i stort liknar den granskning som görs på valdagen underlättar 
det om rösträknarna är röstmottagare som arbetat på valdagen. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 43 Valnämndens preliminära rösträkning
Diarienummer: 

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av rösträkningen. 

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden bevakar rösträkningen och dess genomförande. 

Valnämnden ajourneras klockan 15:03-15:28.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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