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Valnämndens protokoll 2022-09-14  

Tid och plats  

2022-09-14 klockan 10:05-16:15 i Sländan 

Beslutande ledamöter 

Anders Jönsson (M) ordförande, Thorbjörn Wallin (NP) 1:e vice ordförande, Åsa Sternrot (NP) 
ersätter Krister Eriksson (S) 2:e vice ordförande, Kent Jansson (SD), Bengt Lindén (NP) ersätter 
Malin Westergren (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Patrick Claesson (SD) 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi kanslichef, Ibrahim Abdallah valsamordnare, Anita Angleby rösträknare, Margareta 
Karlsson rösträknare, Britt-Marie Ericsson rösträknare, Inger Feldt rösträknare. 

Tid och plats för justering 

2022-09-14 i anslutning till sammanträdet i Kommunhuset 

 Justerade paragrafer 

§§42-45 

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Anders Jönsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Kent Jansson (SD), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-09-15 

Datum då anslaget tas ned 

2022-10-07 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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Innehållsförteckning 
§ 42 Mötets öppnande, upprop samt val av justerare ..................................................................................... 4 

§ 43 Fastställande av dagordning ....................................................................................................................... 5 

§ 44 Valnämndens preliminära rösträkning ...................................................................................................... 6 

§ 45 Övriga frågor ................................................................................................................................................ 7 
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§ 42 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Kent Jansson (SD) väljs att justera protokollet jämte ordförande i direkt anslutning till sammanträdet. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Kent Jansson (SD) föreslås att justera protokollet jämte ordförande i direkt 
anslutning till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 43 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 44 
Valnämndens preliminära rösträkning 
Diarienummer:  

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Valnämndens preliminära rösträkning inleds. 
2. Valnämnden fastställer protokoll och resultatbilagor och förklarar den preliminära 

rösträkningen för avslutad. 

Sammanfattning 

Valnämndens preliminära rösträkning inleds kl 10.05. Rösträknare Anita Angleby, Margareta 
Karlsson, Britt-Marie Ericsson och Inger Feldt genomför preliminär rösträkning i enlighet med 
vallagen och Valmyndighetens handledning för valnämndens preliminära rösträkning. Valnämnden 
observerar den preliminära rösträkningen och säkerställer att den genomförs på ett korrekt och 
rättssäkert sätt. Efter genomförd rösträkning fastställer valnämnden protokoll och resultatbilagor och 
förklarar den preliminära rösträkningen för avslutad. Den preliminära rösträkningen avslutas klockan 
16:15. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 45 
Övriga frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Övriga frågor anses besvarade. 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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