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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 2 maj 2022 kl 10:00-10:45 

Beslutande 
 

Monica Olsson (S), Ordförande 
Tor Tolander (M) 
Petra Modée (V) 
Johan Norrby (-) 
 
 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Håkan Westberg, valhandläggare 

Utses att justera Tor Tolander (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-05-04 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12-16 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Monica Olsson  

 Justerare 

  

 Tor Tolander    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-02 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-05 Datum då anslaget tas ned 2022-05-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 12 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Valnämndens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden föreslås: 

Hot och säkerhet 

Ökad smittspridning av covid-19 
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§ 13 Dnr 2022-000078 

Vallokaler  

Valnämndens beslut 

Ändra vallokal för Bergsjö under valdagen 11 september 2022 till stora salen i 

Kulturhuset Bergsjögården. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valförrättarna i Bergsjö har inkommit med förslag om att byta lokal från skolans 

matsal till Bergsjögårdens stora sal. De anser att det kan bli lite för trångt i matsalen 

med tre avskilda bord för valsedlar.  

Valnämnden behöver därför fatta ett nytt beslut om vallokal i Bergsjö på valdagen. 
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§ 14 Dnr 2022-000080 

Förtidsröstning 

Valnämndens beslut 

Vid allmänna valet 2022 komplettera valnämndens tidigare beslut om 

förtidsröstning enligt följande: 

Bergsjögården (lilla salen) hålls öppen lördagarna 27 augusti och 3 september 

mellan kl. 09:00-11:00 samt söndagarna 28 augusti och 4 september mellan 

kl. 16:00-18:00. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen ska förtidsröstning vara möjlig alla 18 dagar fram till valdagen. Vi 

har tidigare haft dispens för att inte ha öppet två av helgerna före valet, men det är 

vi inte längre beviljade. Därför behöver vi även ha öppet för förtidsröstning under 

lördagarna 27 augusti och 3 september samt söndagarna 28 augusti  och 4 

september. 

Olika tider diskuteras och valnämnden kommer fram till att hålla öppet mellan 

kl. 9:00-11:00 på lördagarna och 16:00-18:00 på de båda söndagarna. 
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§ 15 Dnr 2022-000079 

Valförrättare 

Valnämndens beslut 

Komplettera valnämndens tidigare beslut § 2/2022 om valförrättare för Gnarps 

valdistrikt med Lennart Holmsten. 

Beslutet gäller under förutsättning att han genomgår den obligatoriska utbildningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid föregående valnämnd beslutades om valförrättare. I Gnarps valdistrikt fanns ett 

namn (Gunilla Rodhén) två gånger och ett annat saknades. Därmed behöver tidigare 

beslut kompletteras. 

 Föreslår att Lennart Holmsten utses. 
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§ 16 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden. 

Valnämndens beslut 

Uppdra till verksamheten att förbereda inför valperioden med handsprit, 

plasthandskar samt ta kontakt med kyrkan för att eventuellt få låna deras 

plexiglasskärmar. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde tar följande ärenden upp: 

Hot och säkerhet 

Olika scenarier kring hot och säkerhet i samband med valet och vallokalerna 

diskuteras. Ansvarig för ordningen i vallokalerna är respektive ordförande för 

valförrättarna. Om det blir hotfullt eller på annat sätt stökigt i vallokalen så kan 

vallokalen behöva stängas. Även polisen kan behöva tillkallas. 

Ökad smittspridning av Covid-19 

En eventuell ökad smittspridning av covid-19 under valperioden diskuteras. Vad 

behöver vi göra för att klara det? Vid kyrkovalet hösten 2021 fungerade rutinerna 

bra. Valförrättarna använde handskar och hade rutiner för att tvätta pennor och 

andra saker som väljarna behövde använda. Det fanns även plexiglasskärmar som 

sattes upp vid valförrättarens mottagningsbord. 

 

 


