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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, fredagen den 29 april 2022 kl 13:00 – 14:20 

Beslutande Lars Solling (L), Ordförande 
Jan Sahlin (M) 
Lars-Åke Långh (S), 1:e vice 
ordförande 
Margaretha Andersson (S) 
Jonna Nielsen (ALT) 

 

Övriga deltagare Margareta Larsson, kanslichef 
Astrid Johansson, förvaltningssekreterare 
David Hedendahl, kommunjurist § 12 
 

Åhörare  

Justerare Lars-Åke Långh 

Justeringens 

tid och plats 

Kommunhuset, 2022-05-06 klockan 13:00 

Paragrafer §§ 12-15 

 
 

Sekreterare Astrid Johansson  

 
 

Ordförande Lars Solling  

 
 

Justerare Lars-Åke Långh  
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-29 

Protokollet anslås 2022-05-06 

Överklagningstid 2022-05-06 – 2022-05-27 

Anslaget nedtages 2022-05-28 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Ljungby kommun 

  

Underskrift Astrid Johansson 
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§ 12 Dnr VN2022-0011 002 

Delegationsordning för valnämnden 

Beslut 

Valnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning med tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har påbörjat arbetet inför valet 2022. Enligt vallagen (2005:837) har 
nämnden ett antal särskilda uppgifter kopplade till valet. Vissa av dessa uppgifter är 
av beslutskaraktär, till exempel att förordna röstmottagare.  

Eftersom valnämnden i dagsläget inte har någon delegationsordning måste alla 
beslut fattas av nämnden. För att effektivisera beslutsfattandet och valanordnandet 
föreslår kommunledningsförvaltningen att en delegationsordning antas. Förslaget 
har utarbetats med utgångspunkt i kommunstyrelsens delegationsordning. Enligt 
förslaget fördelas beslutanderätten mellan ordförande, kanslichef, valsamordnare, 
förvaltningssekreterare och kommunjurist. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut, med tillägget att även 
valsamordnaren ges delegat på punkterna 2.1 - 2.4.  

Valnämnden beslutar i enlighet med förslag till beslut med ovanstående tillägg.  

Skickas till 

Kommunjurist 
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§ 13 Dnr VN2022-0014 110 

Beslut om förtidsröstningslokaler 

Beslut 

Valnämnden beslutar att anta de föreslagna lokalerna till förtidsröstningen 24 
augusti – 11 september 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Förtidsröstningen börjar 24 augusti och sträcker sig till och med 11 september. 
Kravet är att det ska finnas minst en förtidsröstningslokal i kommunen som är 
öppen varje dag.  

När det gäller förtidsröstningen så föreslås det att förtidsröstningen hålls på 
följande platser och lokaler: 

 

Ljungby – Garvaren  

Ljungby - Sunnerbogymnasiet 

Lidhult – Weland Welded Components matsal  

Ryssby – Västanå 

Lagan – Biblioteket 

 

Förtidsröstningen i Ljungby beräknas vara öppen dagligen. Vid övriga lokaler så är 
beräkningen att man har öppet sex till två gånger under hela förtidsröstningen. 
Med undantag för Sunnerbogymnasiet, som endast har öppet vid ett tillfälle. 

Utöver de angivna lokalerna så är förslaget att det ska gå att förtidsrösta på de 
särskilda boendena. Det rör sig om ett besök på vardera boende, med tre till fyra 
timmar vid varje tillfälle. De ställen som åsyftas är Åsikten, Brunnsgården, 
Ljungsätra, Ljungberga, Björkäng och Åbrinken.  

Förutom de föreslagna förtidsröstningsställena så kommer det finnas möjlighet för 
väljarna att använda ambulerande röstmottagning. Det vill säga, för de som inte 
kan besöka en förtidsröstningslokal eller vallokal, finns möjligheten att 
kommunens representanter gör hembesök och mottar personens förtidsröst.  
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Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-12 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets förslag 
till beslut och finner att de gör så.   
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§ 14 Dnr VN2022-0012 102 

Behörighet för kvittering av värdeförsändelser 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ge föreslagna tjänstepersoner behörighet för kvittering av 
värdeförsändelser.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden behöver besluta om fullmakt för att kvittera försändelser 
innehållandes förtidsröster till valnämnden.  

Valkansliet föreslår att valnämnden utser följande tjänstepersoner som behöriga att 
var för sig kvittera värdeförsändelser som distribueras av PostNord i samband med 
val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022:  

 

Margareta Larsson, kanslichef 

Erik Kallin, valsamordnare 

Astrid Johansson, förvaltningssekreterare 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-13 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets förslag 
till beslut och finner att de gör så.  

Skickas till 

PostNord AB 
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§ 15 Dnr VN2022-0013 102 

Distribution av namnvalsedlar 

Beslut 

Valnämnden beslutar att:  

- Partierna ansvarar för leverans av namnvalsedlar till vallokalerna under valdagen 
och till förtidsröstningslokalerna under förtidsröstningen samt till kansliet så att 
även de ambulerande röstmottagarna har alla giltiga partiers namnvalsedlar. 

- Röstmottagarna ansvarar för att fylla på även namnvalsedlar i respektive lokal. 

- Röstmottagarna i respektive lokal ansvarar för att kontrollera om namnvalsedlarna 
börjar ta slut i lokalen. När de börjar ta slut så meddelar röstmottagarna respektive 
parti att fler sedlar behöver distribueras ut. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska besluta om distribueringen av namnvalsedlarna till valet 2022, det 
vill säga till riksdag, kommun och region. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-20 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets förslag 
till beslut och finner att de gör så. 

Skickas till 

Gruppledare för representerade partier i Ljungby kommun 
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Övriga frågor 

 

- Valkansliet får i uppdrag att ta fram statistik över antal röstmottagare från tidigare 
år och antal röstmottagare som beräknas behövas under valåret 2022.  

 

- Valkansliet informerar om live-sändning med kommundirektören den 3 maj, med 
tema kring valet.  

 

- Valkansliet informerar om träff med säkerhetschefen den 26 april, samt att en 
risk- och sårbarhetsanalys har gjorts inför valet.  

 

- Valnämndens sammanträde ställs in den 27 maj. Nästa sammanträde blir den 17 
juni.  

 

- Valkansliet informerar kort om valnämndsutbildningen i Växjö den 17 mars.  

 

- Kanslichefen får i uppdrag att ta kontakt med valnämndens ersättare rörande 
vikten av att delta vid valnämndens sammanträden. Detta då ersättarna, trots att de 
har blivit kallade, inte har deltagit vid tidigare sammanträden.  

 

- Valkansliet informerar om dialogmötet med demokratiberedningen den 7 april. 

 

- Valkansliets presidier informerar om deltagandet vid föreningsmässan den 23 
april.  


