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Valnämnden

Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, fredagen den 25 mars 2022 kl 13:00

Beslutande Lars Soiling (L), Ordförande
Jan Sahlin (M)
Lars-Äke Långh (S), Le vice 
ordförande
Margaretha Andersson (S) 
Doris Nickel (SD)

Övriga deltagare Frederik Svärd (M)
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) 
Helena Vuorio (SD)
Margareta Larsson, kanslichef
Astrid Johansson, förvaltningssekreterare

Åhörare

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Margaretha Andersson 

Kommunhuset, 2022-04-01 klockan 15

Justerandes sign
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Valnämnden

Nämnd/styrelse

Änslag/bevis
Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla

Valnämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-25

Protokollet anslås 2022-04-01

Överklagningstid 2022-04-01 - 2022-04-22

Anslaget nedtages 2022-04-23

Förvaringsplats 
för protokollet

Kansliavdelning, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift
—

Astrid Johansson
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Valnämnden

§9 Dnr VN2022-0009 110

Dialog mellan valnämnden och 
demokratiberedningen

Beslut
Valnämnden beslutar att ge presidiet i uppdrag att tillsammans med 
demokratiberedningens presidium besluta om formerna för samarbete.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden för dialog med demokratiberedningen hur man ska öka 
valdeltagandet, främst bland ungdomar och utrikesfödda.

Vidare diskuteras om även valnämnden ska representeras under politikerdagarna 
som hålls på Sunnerbogymnasiet den 30 maj och 1 september. Valnämndens 
ordförande kommer att ta kontakt med rektorn på Sunnerbogymnasiet angående 
möjligheten att delta med bokbord.

Beslutsordning
Ordförande frågar om valnämnden beslutar i enlighet med valnämndens 
ordförandes förslag till beslut.

Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med valnämndens 
ordförandes förslag till beslut.
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2022-03-25

Valnämnden

§ 10 Dnr VN2022-0008 111

Valdistriktsindelning i Ljungby kommun 
(information)

Beslut
Valnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kanslichefen presenterar de olika valdistrikten.

Jus'
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2022-03-25

Valnämnden

§11 Dnr VN2022-0010

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet
- Valnämnden diskuterar om valkansliet ska köpa in valsedelräknare alternativt 
brewågar.

Kanslichefen får i uppdrag att ta reda på vad det kostar att köpa in valsedelräknare. 
Kanslichefen får även i uppdrag att köpa in brewågar till varje valdistrikt.

- Demokratidagen 28 april (SKR). Ordförande föreslår att valnämnden deltar på 
konferensen tillsammans med demokratiberedningen.

Skickas till
Kanslichefen




