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Valnämnden  2022-08-17  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2022-08-17, kl. 09.00-11.00 

   

Beslutande Veronika Håkansson (M) ordförande 

 Jan-Elof Bergström (C) 

 Martin Bengtsson (L) 

 Mari Salomonsson (S) 

 Mats Eliasson (V) 

    

  

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Pereric Stenvall (C) ej tjänstgörande ersättare 

 Christer Bergfors (M) ej tjänstgörande ersättare 

 Britt-Inger Ärlebrant (KD) ej tjänstgörande ersättare 

 Eva Helleberg (S) ej tjänstgörande ersättare 

 Leif-Göran Johansson (V) ej tjänstgörande ersättare 

  

  

 

 

 

  

 

 

Utses att justera Martin Bengtsson 

 

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-08-29 

 

 

Underskrift  Sekreterare Maria Mickelsson                                                               Paragrafer §§ 22-27 

  

                      

                    Ordförande Veronika Håkansson 

 

 

                     Justerande  Martin Bengtsson 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Valnämnden 

 

Sammanträdesdatum                     2022-08-17 

 

Datum då anslaget sätts upp          2022-08-29             Datum då anslaget tas ned    2022-09-20 

 

Förvaringsplats för protokollet      Valnämndens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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VN § 22 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Beslutsdatum 

Val- och röstningslokaler – ändring av öppettider 

i vallokaler i Slussfors och Gunnarns valdistrikt 

samt fastställande av reservlokaler 

2022-06-14 

Förtidsröstning med begränsat tillträde vid sär-

skilda boenden – datum och tid 

2022-06-14 

Ambulerande röstmottagning – fastställande av 

rutiner och sista tidpunkt för bokning på valdagen 

2022-06-14 

Röstmottagare i valdistrikt och röstningslokaler 2022-06-14 

 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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VN § 23 

 

Meddelanden och information 

 
Förtydligande information - val- och röstningslokaler 

Vice ordförande Mari Salomonsson lämnar förtydligande information 

om de val- respektive röstningslokaler som valnämnden tidigare fast-

ställt samt deras öppettider. Vid det här valet förväntas förtidsröst-

ningen öka vilket innebär fler förtidsröster att hantera för valnämnden 

och i valdistrikten.  

 

Kontaktlista inför valet 

Vice ordförande Mari Salomonsson har upprättat en lista med kon-

taktuppgifter till valnämndens ledamöter och ersättare, röstmottagare 

vid samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler samt övriga be-

rörda externa myndigheter. Listan delas ut i pappersformat vid dagens 

sammanträde.  

 

Frågestund med länsstyrelsen 

Länsstyrelsen genomför en frågestund för valnämnder onsdag den 17 

augusti kl. 14.30 via Skype där valnämndens presidium och sekrete-

rare kommer att delta.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att notera informationen. 

------ 
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VN § 24 

 

Arbetsorganisation på valdagen 11 september 
 

Valnämnden ska fastställa arbetsorganisationen på valdagen den 11 

september vad gäller bemanning och fördelning av arbetsuppgifter 

bland ledamöterna och ersättarna samt berörda tjänstepersoner. 

 

De uppgifter som ska utföras är bland annat:  

 

o Sortering av förtidsröster 

o Transport av förtidsröster till och från valdistrikt 

o Förtidsröstning i kommunhuset 

o Beredskap för ambulerande röstmottagning vid behov 

 

Valnämnden beslutar  

 

att fastställa arbetsorganisationen på valdagen 11 september enligt upp-

rättat dokument Valnämndens arbetsorganisation på valdagen 11  

september.  
----- 
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VN § 25 

 

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning)  

14 september 
 

Valnämnden ska besluta om tidpunkten för när onsdagsräkningen ska på-

börjas, hur informationen ska anslås samt hur arbetet ska organiseras.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att påbörja onsdagsräkningen kl. 8.00 i Paragrafen i kommunhuset,  

Storuman 

 

att tillkännage information om onsdagsräkningen på kommunens anslags-

tavla 

 

att fastställa arbetsorganisationen enligt upprättat dokument Arbetsorgani-

sation vid valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning) 14  

september 

----- 
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VN § 26 

 

Behörighet att föra in rättelse i röstlängd vid val till riks-

dag, kommun- och regionfullmäktige 2022 
 

De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser 

sina uppgifter felaktiga på röstkortet, ska senast 12 dagar innan valet ha 

begärt rättelse hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska 

göras eller inte.  

 

I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts, måste 

kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röst-

längd.  

 

Att göra rättelser i röstlängden får inte överlåtas till röstmottagare, utan 

endast valnämnden är behörig att göra detta. Valnämnden behöver där-

för besluta om vilka ledamöter och ersättare som ska ha rätt att göra 

detta.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att bemyndiga följande personer att var för sig göra rättelse i röstlängd:  

 

Veronika Håkansson 

Mari Salomonsson 

Jan-Elof Bergström  

Eva Helleberg 

Christer Bergfors 

----- 
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VN § 27 

 

Leverans av valmaterial till länsstyrelsen 12 och 14 sep-

tember 
 
Valnämnden ska besluta om vilka personer om ska transportera val-

material till länsstyrelsen måndag den 12 september och onsdag den 14 

september.  

 

Dessa personer behöver dessutom behörighet att få underteckna val-

nämndens handlingar om behov uppstår i samband med inlämningen 

hos länsstyrelsen.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att utse ansvariga personer för transport av valmaterial till länsstyrelsen 

i Umeå 12 september samt 14 september enligt upprättat dokument  

Leverans av valmaterial till länsstyrelsen 12 och 14 september 

 

att bemyndiga dessa personer att, två i förening, underteckna handlingar 

för valnämndens räkning i samband med inlämningen av valmaterialet. 

----- 

   

 

 


