
 
Valnämnden 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-30 
 

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 16:00-16:25 

Beslutande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande 
Britta Eklund (MP), distansdeltagande 
Kenneth Tinglöf (KD), distansdeltagande 

Inte tjänstgörande ersättare: - 

Övriga närvarande: Helena Edenborg, kanslichef 
Sandra Berwing, nämndsekreterare 
 
 

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2022-09-05 

 
Underskrifter:  Paragrafer 

§ 34-37 
 Sandra Berwing, sekreterare  
   

 Dan Larson (M), ordförande  
   

 Britta Eklund (MP), justerande  

 

 

Anslag/bevis 

Organ: Valnämnden § 34-37 
 

Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande 
 2022-08-30 2022-09-06 2022-09-28 
Förvaringsplats för 
protokollet: Trosa kommunhus 
 
Underskrift:  

 

 Sandra Berwing, sekreterare  
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Innehållsförteckning 

§ 34 Godkännande av dagordningen   

§ 35 Val av justerare VN 2022/1 

§ 36 Förordnande av röstmottagare på valdagen den 11 
september 2022 

VN 2022/21 

§ 37 Övrig information  
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§ 34  
 
Godkännande av dagordningen  
Beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg 

• Val av justerare läggs till som ärende 2 på dagordningen. 
 
___________ 
 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(6) 
Valnämnden 2022-08-30 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
§ 35     VN 2022/1 
 

Val av justerare  

Beslut 
Valnämnden utser Britta Eklund (MP) att justera dagens protokoll jämte ordförande.  
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§ 36     VN 2022/21 
 

Förordnande av röstmottagare på valdagen den 11 
september 2022  

Beslut 
Valnämnden förordnar röstmottagare vid valet 2022 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelsen 2022-08-24. 
___________ 
 
Ärendet  
Regler om röstmottagare finns i vallagen 3 kap 4-6§§. Där anges att det på varje 
röstmottagningsställe ska finnas så många röstmottagare som behövs för att 
röstmottagningen ska kunna genomföras.  
 
I varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en är ordförande 
och en vice ordförande. Vid röstmottagningen måste minst tre röstmottagare vara 
närvarande samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller dennes ersättare. 
Röstmottagare får endast förordnas om de gått den utbildning som behövs för 
uppdraget (3 kap 5 § vallagen). Valnämnden förordnar sedan röstmottagarna. 
  
I ett av valdistrikten behövs ett nytt förordnande av röstmottagare i enlighet med 
bilagan till tjänsteskrivelsen. Förordnandet ersätter tidigare förordnande av 
röstmottagare i det berörda distriktet. 
 
Ärendets beredning  
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-08-24.  
– Förordnande av röstmottagare på valdagen den 11 september 2022 
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§ 37      
 
Övrig information  
Nämnden får information om den pågående förtidsröstningen samt information om 
nämndens tjänstgöring under valdagen. Nämnden får även information om 
valnämndens preliminära rösträkning (den så kallade onsdagsräkningen) den 14 
september.  
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