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ANSLAG / BEVIS 
Valnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
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Beslutande 
Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Lars Skytt (S)   
Sven-Olof Melin (S) 
Kurt L Andersson (S)  
Gunnar Östlund (C) 
Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Thord Gillving (KD)  Monica Lindeberg (M)  
Birgitta Thunholm (C)  Kurt Törnblom (SD)  

Övriga närvarande 
Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 
Amal Khalilova                                                       Kommunsekreterare 
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§ 30 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 31 Allmän information 
 
Kommunsekreterare informerar valnämnden hur arbetet med valet fortlöper.  
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§ 32 Meddelanden 
 
Valnämnden tar del av följande meddelande:  

• Valmyndighetens vägledande ställningstagande 
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§ 33 Val av röstmottagare 

Beslut 
Valnämnden utser följande personer till röstmottagare på valdagen: 

• Maria Attve Storm, Lihn Tovnell, Johanna Wilestedt, Sari Isokivelä, Jenny Dahlberg  
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§ 34 Val av viceordförande 

Beslut 
Valnämnden utser: 

• Jonas Norman till viceordförande i valdistriktet Boda 
• Lihn Tovnell till viceordförande i valdistriktet Gårdskär. 
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§ 35 Valsedelställ 

Beslut 
Valnämnden beslutar att det ska finnas två typer av valsedelställ: det ena för samtliga 
partivalsedlar och det andra för samtliga namnvalsedlar.  

Sammanfattning av ärendet 
Alla partiers valsedlar ska behandlas och tillhandahållas likformigt.  
 
Beslutet lämnas till 

• Kommunsekreterare 
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§ 36 Korrigeringar av röstlängden under valdagen 

Beslut 
Valnämnden beslutar att arbetsuppgiften att korrigera röstlängden under valdagen tilldelas till 
ordförande och viceordförande i vallokaler.  

Sammanfattning av ärendet 
För att korrigera en avprickning i röstlängden måste det gå att säkerställa att denna är felaktig. 
Ifall en röstmottagare gör en felaktig avprickning och detta upptäcks strax efter ska en 
korrigering göras om väljaren som har prickats av finns kvar i lokalen eller direkt kan kallas 
tillbaka. I annat fall ska ingen korrigering göras. 
 
Beslutet lämnas till 

• Kommunsekreterare 
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§ 37 Ställningstagande om värdeneutrala röstmottagningsställen 
och förbud mot propaganda 

Valnämnden ger ordföranden och kommunsekreteraren i uppdrag att skicka ut en skrivelse till 
samtliga gruppledare om värdeneutrala röstmottagningsställen och förbud mot propaganda i 
anslutning till röstningslokaler och vallokaler.  
 
Beslutet lämnas till 

• Kommunsekreterare  
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§ 38 Onsdagsräkning 

Valnämnden planerar onsdagsräkningen. De ledamöter i valnämnden som står med på någon 
partilista kommer inte räkna röster, tjänstemän från kansliet kommer att bjudas in till 
onsdagsräkningen för att räkna röster.  
 
Beslutet lämnas till 

• Kommunsekreterare 
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§ 39 Ersättningsnivåer i samband med val 

Beslut 
Valnämnden beslutar att: 

• Samtliga röstmottagare får 220 kr/timme i ersättning. 
• Ordförande får 1000 kr i fast arvode. 
• Viceordförande får 500 kr i fast arvode. 
• Ersättning utbetalas för utbildningen, den 10 september samt 11 september. 

 
Beslutet lämnas till 

• Kommunsekreterare  
• Samtliga röstmottagare 
• Lönecentrum 
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§ 40 Övriga frågor 

Valnämnden diskuterar följande punkter: 
• Annons i Norra Uppland med information om val 2022. 
• Mat till röstmottagare på valdagen.  
• Valnämnden träffas den 10 september kl. 09:00 för att sortera förtidsröster. 
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