
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-01-26

 
Sammanträde med  Valnämnden 
 
Plats och tid Nyréns kl. 15:00 – 16:00 
  
Beslutande 

Ledamöter Bengt Johnsson (M), ordförande 
Annki Stark (S), vice ordförande 
Jan-Olov Adolfsson (MP) 

 
Tjänstgörande ersättare Pia Eliasson (V), ersätter Helen Karlsson (V) 

 
Tjänstemän Hugo Thorén, valsamordnare 
 Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen 
 Ghenoa Abbas, nämndsekreterare 
      
Utses att justera Annki Stark 
 
Justeringens plats  2022-01-27   Paragrafer 1 - 7 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Bengt Johnsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Annki Stark 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden  2022-01-26 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-01-26 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-01-27 Datum då anslag  2022-02-18 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden  2022-01-26 

 
§ 1 Beslut om vallokaler och 

förröstningslokal 
  

§ 2 Val av behörighetsadministratörer 
(BAD) 

  

§ 3 Valbarhetskriterier för röstmottagare   

§ 4 Rekrytering av valfunktionärer   

§ 5 Delegationsordning för valnämnden   

§ 6 Beslut om nästa möte   

§ 7 Information från valnämndens 
ordförande och valsamordnare 

  

§ 8 Övriga frågor   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

VN § 1 Beslut om vallokaler och förröstningslokal 
 

Beslut  
Valnämnden beslutar  

att vallokaler utses i valdistrikten enligt följande: 

Aneby Västra – Thelegården i Hullaryd 
Aneby Östra – Sunhults skola 
Aneby Södra – Furulidsskolans matsal 

att bordlägga beslut om förtidsröstningslokal. 

Ärendebeskrivning  
Valnämnden konstaterar att inga förändringar avseende valdistrikt är aktuella och 
att det är lämpligt att använda samma lokaler som vid valet 2018 och 2019. Beslut 
gällande lokaler för förtidsröstning tas på senare sammanträde. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden 2022-01-26

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

VN § 2 Val av behörighetsadministratörer (BAD) 
 

Beslut  
Valnämnden beslutar  

att utse Bengt Johnsson, Annki Stark, Johanna Evegren, Hugo Thorén och 
Ghenoa Abbas till behörighetsadministratörer (BAD), samt 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning  
För att kunna logga in på Valmyndighetens valportal Valid behöver valnämnden 
utse behörighetsadministratörer (BAD) som sedan kan skriva in ytterliga 
användare i kommunen. Kommunserviceavdelningen föreslår att följa personer 
ska utses till behörighetsadministratörer: 

- Bengt Johnsson, valnämndens ordförande 
- Annki Stark, valnämndens vice ordförande 
- Johanna Evegren, avdelningschef för kommunserviceavdelningen 
- Hugo Thorén, valsamordnare 
- Ghenoa Abbas, nämndsekreterare 

      

 

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

VN § 3 Valbarhetskriterier för röstmottagare 
 

Beslut  
Valnämnden beslutar  

att endast personer som inte står på valsedel till riksdag, kommun och region är 
valbara till att vara röstmottagare och/eller valförrättare i Aneby kommun. 

Ärendebeskrivning  
Valnämnden diskuterar vilka valbarhetskriterier för röstmottagare som ska gälla i 
Aneby kommun. Valnämnden konstaterar att samma valbarhetskriterier som 
gällde valen 2018 och 2019 ska gälla även i år. Detta innebär att de som står på ett 
partis valsedel till valet 2022 inte är valbara till att vara röstmottagare i valet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

VN § 4 Rekrytering av valfunktionärer 
 

Beslut  
Valnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Valnämndens ordförande Bengt Johnsson redogör för arbetet med att rekrytera 
valfunktionärer. Valnämnden diskuterar tänkbara personer. Valnämnden har som 
avsikt att utse valdistriktens ordförande och vice ordförande samt röstmottagare 
vid nästa sammanträde. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

VN § 5 Delegationsordning för valnämnden 
 

Beslut  
Valnämnden beslutar  

att till valnämndens ordförande delegera beslut om att utse röstmottagare, 
ordförande och vice ordförande i valdistrikten. Vid ordförandes förhinder att fatta 
beslut övergår denna delegation till valnämndens vice ordförande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

VN § 6 Beslut om nästa möte 
 

Beslut  
Valnämnden beslutar  

att kommande möte sker 2022-03-09 kl. 15:00 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

VN § 7 Information från valnämndens ordförande 
och valsamordnare 
 

Beslut  
Valnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Valnämndens ordförande Bengt Johnsson och valsamordnare Hugo Thorén 
redogör för arbetet sedan valnämndens senaste sammanträde. Fokus på arbetet 
har legat på rekrytering och administration. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden 2022-01-26

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

VN § 8 Övriga frågor 
 

Beslut  
Valnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Valnämnden diskuterar rekrytering och hur vi ska få fler unga personer 
involverade i valet. 
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