
 
 

 

Valnämnden  PROTOKOLL 1 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01 §§ 39-44 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-09-28 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-09-07 Datum när anslaget tas ner 2022-09-29 

 

 
  

Sammanträde med valnämnden 

 
Tid: Torsdag den 1 september 2022, kl. 16.00–16.50 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus  

 

Beslutande: Susanne Jakobsson (M) ordförande 

Bengt-Åke Andersson (KNU), vice ordförande  

Marcus Österman (S)  

Ann Gidlund (KD)  

Sven Hedenskog (L) 

Germund Sjövall (MP) 

Malin Tollbom (V) 

 

 

  

Övriga deltagare: Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare  

Elin Mårtensson, valsamordnare §§ 43-44 

Stina Desroses, kanslichef 

 

 

Mötessekreterare: Stella Vallgårda  

 

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

 

Protokollet justeras med digital signatur senast den 5 september 

2022 av: Bengt-Åke Andersson (KNU) och Susanne Jakobsson (M). 



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 39 

Justering 

Protokollet justeras den 5 september av ordföranden och Bengt-Åke Andersson (KNU), 
justerare.  

 

§ 40 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar. 

 

  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 41 

Förordnade röstmottagare i förtidsröstningen 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 

Förordnande av röstmottagare i vallokal 

Valnämndens beslutar  

Valnämnden förordnar röstmottagare, ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt i 
enlighet med listan upprättad 2022-09-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har tolv valdistrikt vilka alla ska ha en vallokal. I varje vallokal ska minst fyra 
personer förordnas varav en är ordförande och en vice ordförande. För att förordnas som 
röstmottagare krävs att personen har genomgått utbildning. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat, 2022-08-22 

Lista över personer som genomgått utbildning för att vara röstmottagare i vallokal, daterad 
2022-09-01 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 

Schema för valnämnden under valdagen 11 september 2022 

Valnämnden beslutar  

Valnämnden möts kl. 07.30 den 11 september 2022 och beslutar under dagen hur schemat 
ska se ut i övrigt.  

Yrkande  

Marcus Österman (S) yrkar bifall till att valnämnden möts kl. 07.30 på valdagen och att beslut 
om hur resterande schema ska se ut bordläggs till nästkommande sammanträde, 2022-09-
11.   

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att Marcus Östermans yrkande är huvudförslag. Ordföranden ställer 
förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska sammanträda på valdagen för att kunna fatta viktiga beslut och för att utöva 
tillsyn över röstmottagningen i röstnings och vallokaler. Valdagen är lång. För att 
valnämndens ledamöter ska kunna vila upp sig och för att se till att samtliga lokaler besöks 
fattar valnämnden beslut om ett schema över arbetet under dagen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-22 

Förslag till schema 2022-08-22 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Valnämnden  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-01  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 

Anmälan av delegationsbeslut  

Följande beslut är anmält till nämnden:  

Ordförandebeslut förordnande av röstmottagare i förtidsröstningen som deltog vid extra 
utbildningstillfälle 2022-08-22. 


