
 

 

 
 

Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2022-09-14 
 
§ Ärendelista 
 
§ 20 Dnr 2022-000022 

Valnämndens preliminära rösträkning 

§ 21 Dnr 2022-000021 
Erfarenheter från 2022 års allmänna val 

§ 22 Dnr 2022-000019 
Anmälan av delegationsbeslut 



 

 

Laholms kommun 
 
Valnämnden har haft sammanträde den 14 september 2022 
 
Protokollet som justerats den 21 september, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Martina Gustavsson 

Verksamhetscontroller 
_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 22 september 
till och med den 13 oktober 2022 intygas. 
 
……………………………………………… 
Martina Gustavsson 
Kanslienheten 



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Valnämnden 2022-09-14  
 
 
 
 
 
Plats och tid Svanen, klockan 10:00 – 16:00 
 
 
 
Beslutande Ingrid Sjöberg (M), ordförande 
 Ingela N Eriksson (C)  
 Anne-Lis Gemhagen (M)  
 Peter Berndtson (SD)  
 Siv Påhlsson (S) 
 
Ersättare Fredrik Lindqvist (C) 
 Gunnel Ström (C) 
  
  
  
Övriga deltagande  Jonas Påhlsson, kanslichef 
 Irina Boutenko, registrator 
 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 
 Lars Ingemarsson, rösträknare 
 
 
 
Utses att justera Siv Påhlsson (S) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 21 september klockan 16.00 
 
Paragrafer  §§ 20-22 
 
 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Martina Gustavsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Ingrid Sjöberg (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Siv Påhlsson (S)
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Valnämnden 2022-09-14  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 20 Dnr 2022-000022  
 
Valnämndens preliminära rösträkning 
      
Ärendebeskrivning 
På onsdagen efter valdagen ska valnämnden sammanträda för att 
granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. 
Sammanträdet är offentligt. Resultatet av nämndens rösträkning är 
preliminärt. Vid sammanträdet ska nämnden granska det som anges 
i 12 kapitlet 1 § vallagen. 
Över förrättningen förs särskilt protokoll. De godkända rösterna 
fördelar sig enligt följande:    
 
Parti Riksdag Kommun Region 
Moderaterna 80 50 53 
Centerpartiet 28 30 29 
Liberalerna 17 19 14 
Kristdemokraterna 26 24 26 
Socialdemokraterna 112 81 92 
Vänsterpartiet 26 23 25 
Miljöpartiet 26 14 11 
Sverigedemokraterna 136 94 104 
Laholmspartiet  4  
Medborgerlig samling  18  
    
Övriga anmälda partier 10 3 6 
Ogiltiga röster ej anmälda partier  2 1 
Ogiltiga röster blanka 4 7 10 
Ogiltiga röster övriga  2 2 
Summa 465 371 373 
 
         
_____ 
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Valnämnden 2022-09-14  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 21 Dnr 2022-000021  
 
Erfarenheter från 2022 års allmänna val 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att följande påpekanden ska protokollföras: 
 
 Bättre information till röstmottagarna om granskning av 

valkuvert. Valnämnden upplevde att det var flera fel gällande 
antalet valsedlar i valkuverten. Både med valsedlar med samma 
färg och olika färger. 
 

 Behöver ha fler valsedelställ och skärmar för att undvika/korta 
köerna i vallokalerna. Några av lokalerna begränsar utökning 
av antalet valsedelställ och skärmar. 
 

 Viktigt att information som framförs vid förtidsröstningen förs 
vidare till de som arbetar i vallokalerna. 
 

 Bra avprickningslinjal detta år. 
 

 Behov av nya skyltar till vallokalerna.  
 

 Ångerröstningen bör avskaffas. 
 

 Förtidsröstningen bör stänga tidigare för att underlätta 
hanteringen av förtidsröster. 
 

 Med nuvarande valsedelsystem blir det stora mängder valsedlar 
över efter valet. 
 

 Inrapporteringen till länsstyrelsen på valnatten var problematisk 
och det tog lång tid för att komma fram. 

 
      
_____ 
 
      
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Valnämnden 2022-09-14  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 22 Dnr 2022-000019  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Valnämndens beslut 
Valnämndens lägger redovisningen till handlingarna.     
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar 
ska i enlighet med kommunallagen 40 § 6 kapitlet anmälas till 
nämnden i den ordning som bestäms i nämndens 
delegationsordning.    
 
Beslutsunderlag 
Förordnande av röstmottagare i röstningslokal 
Förordnande av ambulerande röstmottagare 
Förordnande av röstmottagare i vallokal      
_____ 
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