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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 
 

 2022-04-12  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-12 

Anslaget sätts upp 2022-04-13   Anslaget tas ned 4 maj 2022   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 
 

Krontallen, kl. 09:00-09:45 

Beslutande: Gunilla Remnert (V), ordförande 
Ulf Ljunggren (S), vice ordförande 
Bernt Larsson (C) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Göran Gustavsson (M), ersätter Henrik Edlund (L) 
Stefan Eriksson (S), ersätter Thord Durnell (SD) 
 

Övriga deltagare: Anna Lundström, valsamordnare 
Erika Johansson, kanslienheten 
Johanna Fjällman, kanslienheten 
 

Utses att justera Bernt Larsson (C) 
 

Justeringens plats 

och tid: 
Omedelbart justering 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
ANNA LUNDSTRÖM 

 
Paragraf 

 
6 - 13 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Gunilla Remnert 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
BERNT LARSSON 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§6/22 Information om valnämndens uppdrag 

  

§7/22 Avtal med PostNord för hantering av förtidsröster 2022 

  

§8/22 Avtal med PostNord för hantering av valmaterial 

  

§9/22 Fullmakt att utkvittera försändelser med förtidsröster m.m. 

  

§10/22 Valnämndens preliminära rösträkning 

  

§11/22 Annonsering av information om röstningslokaler och 
valnämndens preliminära rösträkning 

  

§12/22 Delegationsärenden 

  

§13/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §6/22   Dnr:  

 

Information om valnämndens uppdrag 
 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Valsamordnaren informerar utifrån valmyndighetens handbok 
för valets genomförande 2022. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §7/22   Dnr: KS 2022/26 

 

Avtal med PostNord för hantering av förtidsröster 

2022 
 

Beslut 

1. Det delegeras till valsamordnaren att underteckna avtal med 
PostNord om hämtning, sortering, förvaring och utkörning 
av förtidsröster vid valen till Riksdag, kommun och region 
2022. 

 
2. Medel tas ur valnämndens driftbudget. 
 

Ärendebeskrivning 

Ett liknande avtal upprättades inför val till EU-valet 2019 och 
Allmänna valet 2018. Bedömningen är att detta fungerade 
mycket bra och underlättade valkansliets arbete under 
förtidsröstningen samt för röstmottagarna under 
valdagen. 
 

Förslag till beslut 

 
1. Det delegeras till valsamordnaren att underteckna avtal med 

PostNord om hämtning, sortering, förvaring och utkörning 
av förtidsröster vid valen till Riksdag, kommun och region 
2022. 

 
2. Medel tas ur valnämndens driftbudget. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Valsamordnaren 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §8/22   Dnr: KS 2022/91 

 

Avtal med PostNord för hantering av valmaterial 
 

Beslut 

1. Det delegeras till kanslichefen att underteckna avtal med 
PostNord om hantering av valmaterial till riksdag, kommun 
och region 2022. 

 
2. Medel tas ur valnämndens driftbudget. 
 

Ärendebeskrivning 

Tidigare år har varje valdistrikts ordförande och vice ordförande 
hämtat sitt valmaterial på egen hand från kommunhuset. Vid de 
två senaste valen tog detta väldigt mycket tid på valnatten och 
dagarna innan valet. Distrikten hade också svårt att rymma allt 
material i sina egna bilar.  
 
Kanslienheten föreslår därför att denna tjänst köps in via 
PostNord.  
 

Förslag till beslut 

 
1. Det delegeras till kanslichefen att underteckna avtal med 

PostNord om hantering av valmaterial till riksdag, kommun 
och region 2022. 

 
2. Medel tas ur valnämndens driftbudget. 
____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §9/22   Dnr: KS 2022/90 

 

Fullmakt att utkvittera försändelser med förtidsröster 

m.m. 
 

Beslut 

Följande personer bemyndigas att var för sig utkvittera 
försändelser med förtidsröster och andra eventuella 
värdeförsändelser adresserade till valnämnden i val Allmänna 
valet 2022: 
 
Gunilla Remnert, ordförande 
Anna Lundström, kanslienheten 
Erika Johansson, kanslienheten 
Johanna Fjällman, kanslienheten 
Jessica Brogren, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Annette Eklund, kanslienheten 
Annelie Söderberg, kanslienheten. 
 

Ärendebeskrivning 

 

För att kunna utkvittera försändelser med förtidsröster och 
andra eventuella värdeförsändelser som är adresserade till 
valnämnden behöver nämnden ge fullmakt att göra detta i 
nämndens ställe. 
 

Förslag till beslut 

 

Följande personer bemyndigas att var för sig utkvittera 
försändelser med förtidsröster och andra eventuella 
värdeförsändelser adresserade till valnämnden i val Allmänna 
valet 2022: 
 
Gunilla Remnert, ordförande 
Anna Lundström, kanslienheten 
Erika Johansson, kanslienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Johanna Fjällman, kanslienheten 
Jessica Brogren, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Annette Eklund, kanslienheten 
Annelie Söderberg, kanslienheten. 
_____ 
 

För kännedom: 

PostNord 
De valda 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §10/22   Dnr: KS 2022/89 

 

Valnämndens preliminära rösträkning 
 

Beslut 

1. Valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 
12 kap. Vallagen vid Allmänna valet 2022 hålls i 
kommunhuset i Lindesberg onsdagen den 14 september med 
början kl. 8.30.  

2. Ersättare som inte tjänstgör får delta vid 
röstsammanräkningen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Valnämnden sammanträder på onsdagen efter valdagen för att 
granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. 
Detta sammanträde är öppet för allmänheten. Resultatet av 
valnämndens rösträkning är preliminär. 
 
 

Förslag till beslut 

1. Valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 
12 kap. Vallagen vid Allmänna valet 2022 hålls i 
kommunhuset i Lindesberg onsdagen den 14 september med 
början kl. 8.30.  

2. Ersättare som inte tjänstgör får delta vid 
röstsammanräkningen.  

_______ 
 

För kännedom: 

Samtliga ledamöter och ersättare i valnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §11/22   Dnr: KS 2022/94 

 

Annonsering av information om röstningslokaler och 

valnämndens preliminära rösträkning 
 

Beslut 

1. Annonsering av information om Allmänna valet 2022 ska ske 
i Nerikes Allehanda, Lindenytt och 24i Bergslagen.  

 
2. Informationen ska även anslås på kommunens bibliotek, 

samt kommunens webbplats.  
 

3. Informationen ska även ske på finska.  
 

Ärendebeskrivning 

 
I linje med kommunfullmäktiges beslut om annonsering föreslås 
valnämnden besluta att annonsering av information om 
Allmänna valet 2022 ska ske i, Lindenytt (webbpublicering) och 
24i Bergslagen (webbpublicering).  
 
Därtill beslutar valnämnden att även annonsera i Nerikes 
Allehanda samt att information ska anslås på kommunens 
bibliotek i bokbussen samt kommunens webbplats. 
 

Förslag till beslut 

1. Annonsering av information om Allmänna valet 2022 ska ske 
i Nerikes Allehanda, Lindenytt och 24i Bergslagen.  

 
2. Informationen ska även anslås på kommunens bibliotek, 

samt kommunens webbplats.  
 

3. Informationen ska även ske på finska.  
______ 
För åtgärd: 

Valhandläggare 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §12/22 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Valnämnden : 
 
2022-02-16 Delegation till valnämndens ordförande i 
brådskande ärenden - ordförandebeslut om behörighet 
till Valid Dnr KS 2022/15 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-04-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §13/22 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Valnämnden : inga meddelanden till detta 
sammanträde. 
 

 

 


