
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-09-14 

 

 

Plats och tid P2, Medborgarhuset Sveg, 09.00–15.20  

Ajournering 12.05–13.05  

Beslutande Ledamöter 
Christer Nordqvist (S) 
Sune Halvarsson (S), avvek klockan 11.00 
Bo Danielsson (V) 
Berit Lindstedt (HP) 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Stefan Törnberg (S) 
Bo Eriksson (KD), tjänstgörande från klockan 11.00 

 
 

 

Övriga närvarande Belinda Härjebäck, valadministrationen 
Kristina Pålsson, valadministrationen 
Camilla Mehlqvist, valadministrationen 
Sarah Tjärnås, sekreterare, valadministrationen 

 

Paragrafer 19–20  

Ordförande Christer Nordqvist (S) 
 

Justerare Bo Danielsson (V) 
 

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från 
Härjedalens kommun digitalt, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 287/2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-09-14 

 

 

Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
19 Preliminär rösträkning av förtidsröster VN 2022/25 
20 Ansvarig för preliminär rösträkning av 

förtidsröster 
VN 2022/26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens valnämnd 
2022-09-14 

Vn § 19 Dnr KS 2022/25 

 

Preliminär rösträkning av förtidsröster 

Beslut 

Preliminär rösträkning av förtidsröster sker i följande ordning: 

1. Förtidsröster som underkänts i vallokal 

2. Förtidsröster som inte granskats i vallokal  

3. Brevröster 

Ärende 

Onsdagen efter riksdags- kommunfullmäktige- och regionfullmäktigeval 
genomförs den så kallade onsdagsräkningen där man räknar röster som 
kommit till valnämnden efter valdagen. Det är förtidsröster från andra 
kommuner, förtidsröster som lämnats i fel valdistrikt och röster som 
valdistrikten underkänt i vallokal. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Valadministrationen föreslår att valnämndens preliminära rösträkning av 
förtidsröster sker i följande ordning: 
1. Förtidsröster som underkänts i vallokal 
2. Förtidsröster som inte granskats i vallokal  
3. Brevröster 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden beslutar enligt valadministrationens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens valnämnd 
2022-09-14 

Vn § 20 Dnr KS 2022/26 

 

Ansvarig för preliminär rösträkning av förtidsröster 

Beslut 

Valnämndens ordförande, Christer Nordqvist (S) utses till ansvarig för 
valnämndens preliminära rösträkning. 

Ärende 

En person från valnämnden har ansvaret för valnämndens preliminära 
rösträkning, denna person ska sedan vara närvarande vid leverans av rösterna 
till Länsstyrelsen.  

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Valadministrationen föreslår att valnämndens ordförande,  
Christer Nordqvist (S) utses till ansvarig för valnämndens preliminära 
rösträkning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden beslutar enligt valadministrationens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Ajournering 

Sammanträdet ajournerades 12.05–13.05. 
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