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Valnämndens protokoll 2022-09-14  

Tid och plats  
2022-09-14 klockan 09:30-13.20 i kommunhuset, Heby 

Beslutande ledamöter 
Kenth Nilsson (S) ordförande, Anne-Charlotte Mattsson (L), Gerd Carlsson (C), Berith Parmsäter (S), Lars 
Persson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickert Olzon (M) 

Övriga närvarande 

Sofia Holm, valsamordnare 
Marie Löfgren, beredskapssamordnare 
Sara Larsson, samhällsvägledare  

Val av justerare 
Anne-Charlotte Mattsson 

Tid och plats för justering 
2022-09-15 klockan 13.30 i kommunhuset, Heby 

Justerade paragrafer 
§ 35 - § 39  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Kenth Nilsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Anne-Charlotte Mattsson, justerare 

 _______________________________________________________________  
Sofia Holm, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-09-15 

Datum då anslaget tas ned 
2022-10-07 

Underskrift 

_______________________ 
Sofia Holm 
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Innehållsförteckning 
 

Revidering av föredragningslistan .............................................................................................................................................................. 4 

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) .......................................................................................................... 5 

Summering av valdagen ................................................................................................................................................................................... 6 

Allmänna val 2022, summering .................................................................................................................................................................... 7 

Valnämndens kommande sammanträde .................................................................................................................................................. 8 
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Vn § 35 Dnr Vn/2022:1 111 

Revidering av föredragningslistan 
 
Valnämndens beslut  

• Föredragningslistan fastställs. 
 

 

Sammanfattning 
Ärendet ”Summering av valdagen” läggs till föredragningslistan då ärendet hänsköts från 
föregående sammanträde.  

Ärendet ”Valnämndens kommande sammanträde” läggs till föredragningslistan. 
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Vn § 36 Dnr Vn/2022:1 111 

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) 
 

Valnämndens beslut 

• Valnämndens ordförande och en tjänsteman får i uppdrag att leverera rösterna till 
Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Valnämnden genomför räkning av underkända förtidsröster från vallokalerna, förtidsröster som 
inte granskats i vallokalerna samt brevröster.  

Se resultatbilaga för valnämndens preliminära rösträkning till riksdag, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige för resultat. 
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Vn § 37 Dnr Vn/2022:1 111 

Summering av valdagen 
 

Valnämndens beslut 

• Valnämndens tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Ordförande summerar valdagen. Arbetet har förflutit utan allvarliga incidenter.  

Valnämnden har vidtagit åtgärder vid några tillfällen under dagen och närvarat vid vallokaler. Se 
valnämndens beslut Vn § 34. 
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Vn § 38 Dnr Vn/2022:1 111 

Allmänna val 2022, summering 
 

Valnämndens beslut 

• Valnämndens arbete med allmänna val 2022 avslutas. 
 

• Ordförande framför ett tack till valdistriktens ordförande och vice ordförande, samtliga 
röstmottagare, valnämnden samt valnämndens tjänstemän. 
 

 

Sammanfattning 
Ordförande ger en summering av allmänna val 2022 och konstaterar att valet har genomförts 
med god ordning och utan allvarliga incidenter.  

 

 

 

 
Delges 

Ordförande samt vice ordförande valdistrikt 
Röstmottagare 
Valnämndens tjänstemän 
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Vn § 39 Dnr Vn/2022:1 111 

Valnämndens kommande sammanträde 
 

Valnämndens beslut 

• Valnämnden planerar att sammanträda i november, datum ej fastställt. 
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