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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1   
 
 Godkännande av föredragningslistan 
 
                          Valnämnden beslutar 
  

att godkänna föredragningslistan. 
 ____________ 
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3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 2 
 

Val av justerare 
 
Valnämnden beslutar  
 
att till justerare utse Gösta Bodén (S), samt 

 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast tisdagen den 28 
december 2021. 

  ____________  
 
Överläggningar i valnämnden 
 
Valnämnden beslutar utse Gösta Bodén (S) till justerare.  
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4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3 Dnr 2021:1189     
 
Översyn av valdistrikten i Jokkmokks kommun 
 
Valnämnden beslutar 
 
att åter ta upp frågan om en förändrad indelning av valdistrikten i 
Jokkmokk om antalet röstberättigande i Porjus valdistrikt sjunker under 
300 röstberättigande. 

  ____________  
   
Ärendet 
 
I Jokkmokks kommun finns idag fyra valdistrikt: 
 
1 ) Jokkmokks Östra 
 
Riksdagsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1487 
Antal giltiga röster: 1185 
 
Landstingsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1587 
Antal giltiga röster: 1200 
 
Kommunvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1587 
Antal giltiga röster: 1231. 
 
2 ) Jokkmokks Västra 
 
Riksdagsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1318 
Antal giltiga röster: 1027 
 
Landstingsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1376 
Antal giltiga röster: 1026 
 
Kommunvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1376 
Antal giltiga röster: 1050 
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5  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3- fortsättning 
 
3 ) Vuollerim 
 
Riksdagsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 798 
Antal giltiga röster: 636 
 
Landstingsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 841 
Antal giltiga röster: 651 
 
Kommunvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 841 
Antal giltiga röster: 654 

 
4 ) Porjus 
 
Riksdagsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 310 
Antal giltiga röster: 250 
 
Landstingsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 320 
Antal giltiga röster: 252 
 
Kommunvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 320 
Antal giltiga röster: 256 

 
Ser man tidigare val från 2010 så har samtliga valdistrikt förutom Porjus 
(som hade en ökning från 2010 till 2014 och sedan en minskning till 2018) 
vikande antal röstberättigande som följer befolkningsutvecklingen i 
kommunen. 
 
Enligt Vallagens 3 kap, 17 § så ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 
2000 röstberättigande. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt 
omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigande. Ett valdistrikt får 
omfatta färre än 300 röstberättigande endast om det finns synnerliga skäl. 
Beslut om förändring av ett valdistrikt ska senast fattas av länsstyrelsen 
under november året innan valet. 
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6  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3- fortsättning 
 
Kollar man på valdistrikten i Jokkmokks kommun så är det Porjus som 
börjar närma sig den kritiska gränsen av 300 röstberättigande. Skulle 
antalet sjunka under 300 så skulle antagligen länsstyrelsen också agera i 
frågan. 
 
Att slå samman samtliga valdistrikt i Jokkmokks kommun till ett enda som 
exempelvis Arjeplogs kommun gjort skulle skapa ett valdistrikt med över 
4000 röstberättigande och skulle göra det alltför stort enligt vallagen och 
svårhanterligt med tanke på avstånd till vallokal och rösträkningen på 
valnatten. Jokkmokksdistrikten och Vuollerims valdistrikt är tillräckligt stora 
däremot så kan man överväga att se närmare på Porjus valdistrikt och då 
ligger närmast till hands att i sådana fall slå samman det med Jokkmokks 
Västra valdistrikt som är det mindre av Jokkmokks distrikten och erbjuda 
förtidsröstning i Porjus på valdagen. 
 
Det som talar för en sammanslagning är ett större valdistrikt där 
valhemligheten bättre bevaras samt att vissa väljare som bor på Västra 
strand i Porjus redan tillhör Jokkmokks Västra pga. fastighetsindelningen 
(antagligen tillhörde de Vaisaluokta valdistrikt som upphörde runt 1980 
som eget distrikt) eller i boende i Kronsågen som tillhör Gällivare kommun. 
Problemet för de väljarna att inte kunna rösta i Porjus på valdagen har 
dock försvunnit då de numera kan förtidsrösta i Porjus med samma 
öppettider som vallokalen. 
 
Det som talar mot en sammanslagning är att storleken på valdistriktet idag 
är fullt tillräcklig enligt vallagen, rösträkningen går snabbast av alla distrikt i 
Jokkmokk och att de väljare som absolut vill rösta i en vallokal på 
valdagen måste till Jokkmokk med ett avstånd på 46 km med besvärliga 
allmänna kommunikationer just på en söndag. Öppettiderna för 
förtidsröstningen skulle inte heller kunna vara öppen lika länge i Porjus 
som idag då de måste hinna fraktas till vallokalen i Jokkmokk och 
granskas innan vallokalen i Jokkmokk stänger kl 20.00. Idag så brukar de 
fåtaliga förtidsröster från valdagen i Porjus som tillhör kommunen sparas 
till onsdagsräkningen. De skulle dock bli för många för onsdagsräkningen 
om Porjus bara var ett röstmottagningsställe. 
 
Skulle kommunen fatta beslut om en förändrad valdistriktindelning så 
börjar det gälla först till EU-parlamentsvalen 2024. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår 
 
Att åter ta upp frågan om en förändrad indelning av valdistrikten i 
Jokkmokk om antalet röstberättigande i Porjus valdistrikt sjunker under 
300 röstberättigande. 

 
 
 

Protokoll Valnämnden 20211220
(Signerat, SHA-256 C966195D9952966A3162847319EDFF1CEF2B7E417123B683A431A0943A43DA6F)

Sida 6 av 13



JOKKMOKKS KOMMUN  
   Sammanträdesdatum 
 
Valnämnden   2021-12-20 
_______________________________________________________________________ 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 3- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 

  Akten
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 § 4  Dnr 2021:1192 
 
Vallokaler 
 
Valnämnden beslutar 
 
att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Porjus: Laponiaporten 
 
att valnämnden utreder om det går att ha biblioteket i Vuollerim som 
vallokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från insyn, 
 
att valnämnden utreder alternativ till vallokal i Jokkmokk i stället för Östra 
skolan, 
 
att vallokalerna i Jokkmokk och Vuollerim ska vara öppna klockan 08.00-
20.00, samt 
 
att hålla samråd med länsstyrelsen för att vallokalen i Porjus ska vara 
öppen klockan 09.00-13.00 samt 17.00–20.00. 

 ____________ 
 
Ärendet 

  
Lokaler för val ska kunna uppfattas av väljarna som värdemässigt neutrala 
och därför bör inte lokaler som har anknytning till politiska och religiösa 
organisationer användas 
 
Under allmänna valet 2018 så använde Jokkmokks östra och västra 
valdistrikt Östra skolan som vallokal. I Vuollerim användes Biblioteket och i 
Porjus Laponiaporten. 
 
Vallokalerna ska som regel vara öppna mellan kl 08.00-20.00. Kommunen 
får begränsa öppettiderna om möjligheterna för röstning ändå är goda. 
Samråd måste dock hållas med länsstyrelsen och vallagen ställer krav att 
som minsta öppettider är 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Valnämnden har att bestämma vilka vallokaler som ska användas på 
valdagen och om samråd ska hållas med länsstyrelsen om valnämnden 
vill begränsa öppettiderna. Vid allmänna valet 2018 så begränsades 
öppettiderna i Porjus till klockan 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
Förslagsvis så kan öppettiderna begränsas i Porjus till klockan 09.00-
13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Det som var nytt i och med valet till Europaparlamentet 2019 är att 
Vallagen ändrats så att valsedlarna numera ska skyddas från insyn när 
väljarna tar dem. Det ställer helt andra krav på utformningen av  
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9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 4- fortsättning 
 
vallokalerna än tidigare. Vid valet till Europaparlamentet var det inget 
större problem då det dels är färre som röstar och dels är mycket färre 
valsedlar än vid allmänna valet. Av de vallokaler som används i 
Jokkmokks kommun så kan det främst ställa till problem för vallokalen 
biblioteket i Vuollerim som är ganska trång. Där finns det dock ett bra 
alternativ i form av Folkets Hus. 
 
Det stora frågetecknet när det gäller vallokaler inför allmänna valet 2022 är 
dock Östra skolan som är vallokal för valdistrikten Jokkmokks Östra och 
Jokkmokks Västra. Östra skolan ska under 2022 genomgå en omfattande 
ombyggnation och det är osäkert om det går att hålla ett val där i 
september. För säkerhetsskull så måsta andra alternativ övervägas och 
troligen användas. De lokaler som i sådana fall skulle kunna vara 
alternativ är Bokenskolan och Folkets Hus, eventuell Västra skolan också 
men även den ska också byggas om under 2022. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår 
 
Att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Porjus Laponiaporten 
 
Att valnämnden utreder om det går att ha biblioteket i Vuollerim som 
vallokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från insyn. 
 
Att valnämnden utreder alternativ till vallokal i Jokkmokk i stället för Östra 
skolan. 
 
Att vallokalerna i Jokkmokk och Vuollerim ska vara öppna klockan 08.00-
20.00, samt 
 
Att hålla samråd med länsstyrelsen för att vallokalen i Porjus ska vara 
öppen klockan 09.00-13.00 samt 17.00–20.00. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-08. 
 
 
 
 

 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
Akten
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§ 5 Dnr 2006:352 
 
Förslag till förändring av valnämndens delegationsordning 
gällande behörighet till Valid och valdatasystemet m.m. 
 
Valnämnden beslutar 
 

 att anta förslaget till reviderad delegationsordning 
 ____________ 

 
Ärendet 
 
Valmyndigheten har infört ett nytt datasystem, Valid, som kommunerna 
kommer få tillgång till för att bland annat beställa valmaterial, skriva ut 
röstkort och registrera förtidsröster. Däremot så är det valnämnden som 
måste fatta beslut om vem i kommunen som ska ha behörigheten till 
systemet. För enkelhetens skulle så bör detta delegeras till valnämndens 
ordförande. 
 
När delegationsordningen ändå tas upp till beslut har andra ändringar 
föreslagits för att förenkla handläggningen och det operativa valarbetet. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att valnämnden antar förslaget till delegationsordning. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-09. 
Förslag till reviderad delegationsordning för valnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
Akten
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§ 6  Dnr 2021:1195     
  
Förslag till reglemente för valnämnden 
 
Valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 
att anta förslaget till reglemente för valnämnden. 

 ____________ 
 
Ärendet 

 
Ett förslag till reglemente för valnämnden har tagits fram. Detta då det dels 
inte finns något modernt reglemente, dels behöver valnämnden kunna 
sammanträda på distans om det skulle behövas. 
 
Ärendets beredning 
 
Förslag till reglemente för valnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 7   
    
Nästa möte 

 
Valnämnden beslutar 

 
att nästa möte hålls måndagen 7 februari 2022 klockan 16.00. 

 ____________ 
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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 1   
 
 Godkännande av föredragningslistan 
 
                          Valnämnden beslutar 
  


att godkänna föredragningslistan. 
 ____________ 
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3  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 2 
 


Val av justerare 
 
Valnämnden beslutar  
 
att till justerare utse Gösta Bodén (S), samt 


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast tisdagen den 28 
december 2021. 


  ____________  
 
Överläggningar i valnämnden 
 
Valnämnden beslutar utse Gösta Bodén (S) till justerare.  
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4  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


§ 3 Dnr 2021:1189     
 
Översyn av valdistrikten i Jokkmokks kommun 
 
Valnämnden beslutar 
 
att åter ta upp frågan om en förändrad indelning av valdistrikten i 
Jokkmokk om antalet röstberättigande i Porjus valdistrikt sjunker under 
300 röstberättigande. 


  ____________  
   
Ärendet 
 
I Jokkmokks kommun finns idag fyra valdistrikt: 
 
1 ) Jokkmokks Östra 
 
Riksdagsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1487 
Antal giltiga röster: 1185 
 
Landstingsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1587 
Antal giltiga röster: 1200 
 
Kommunvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1587 
Antal giltiga röster: 1231. 
 
2 ) Jokkmokks Västra 
 
Riksdagsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1318 
Antal giltiga röster: 1027 
 
Landstingsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1376 
Antal giltiga röster: 1026 
 
Kommunvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 1376 
Antal giltiga röster: 1050 
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§ 3- fortsättning 
 
3 ) Vuollerim 
 
Riksdagsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 798 
Antal giltiga röster: 636 
 
Landstingsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 841 
Antal giltiga röster: 651 
 
Kommunvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 841 
Antal giltiga röster: 654 


 
4 ) Porjus 
 
Riksdagsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 310 
Antal giltiga röster: 250 
 
Landstingsvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 320 
Antal giltiga röster: 252 
 
Kommunvalet 2018 
 
Antal röstberättigande: 320 
Antal giltiga röster: 256 


 
Ser man tidigare val från 2010 så har samtliga valdistrikt förutom Porjus 
(som hade en ökning från 2010 till 2014 och sedan en minskning till 2018) 
vikande antal röstberättigande som följer befolkningsutvecklingen i 
kommunen. 
 
Enligt Vallagens 3 kap, 17 § så ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 
2000 röstberättigande. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt 
omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigande. Ett valdistrikt får 
omfatta färre än 300 röstberättigande endast om det finns synnerliga skäl. 
Beslut om förändring av ett valdistrikt ska senast fattas av länsstyrelsen 
under november året innan valet. 
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§ 3- fortsättning 
 
Kollar man på valdistrikten i Jokkmokks kommun så är det Porjus som 
börjar närma sig den kritiska gränsen av 300 röstberättigande. Skulle 
antalet sjunka under 300 så skulle antagligen länsstyrelsen också agera i 
frågan. 
 
Att slå samman samtliga valdistrikt i Jokkmokks kommun till ett enda som 
exempelvis Arjeplogs kommun gjort skulle skapa ett valdistrikt med över 
4000 röstberättigande och skulle göra det alltför stort enligt vallagen och 
svårhanterligt med tanke på avstånd till vallokal och rösträkningen på 
valnatten. Jokkmokksdistrikten och Vuollerims valdistrikt är tillräckligt stora 
däremot så kan man överväga att se närmare på Porjus valdistrikt och då 
ligger närmast till hands att i sådana fall slå samman det med Jokkmokks 
Västra valdistrikt som är det mindre av Jokkmokks distrikten och erbjuda 
förtidsröstning i Porjus på valdagen. 
 
Det som talar för en sammanslagning är ett större valdistrikt där 
valhemligheten bättre bevaras samt att vissa väljare som bor på Västra 
strand i Porjus redan tillhör Jokkmokks Västra pga. fastighetsindelningen 
(antagligen tillhörde de Vaisaluokta valdistrikt som upphörde runt 1980 
som eget distrikt) eller i boende i Kronsågen som tillhör Gällivare kommun. 
Problemet för de väljarna att inte kunna rösta i Porjus på valdagen har 
dock försvunnit då de numera kan förtidsrösta i Porjus med samma 
öppettider som vallokalen. 
 
Det som talar mot en sammanslagning är att storleken på valdistriktet idag 
är fullt tillräcklig enligt vallagen, rösträkningen går snabbast av alla distrikt i 
Jokkmokk och att de väljare som absolut vill rösta i en vallokal på 
valdagen måste till Jokkmokk med ett avstånd på 46 km med besvärliga 
allmänna kommunikationer just på en söndag. Öppettiderna för 
förtidsröstningen skulle inte heller kunna vara öppen lika länge i Porjus 
som idag då de måste hinna fraktas till vallokalen i Jokkmokk och 
granskas innan vallokalen i Jokkmokk stänger kl 20.00. Idag så brukar de 
fåtaliga förtidsröster från valdagen i Porjus som tillhör kommunen sparas 
till onsdagsräkningen. De skulle dock bli för många för onsdagsräkningen 
om Porjus bara var ett röstmottagningsställe. 
 
Skulle kommunen fatta beslut om en förändrad valdistriktindelning så 
börjar det gälla först till EU-parlamentsvalen 2024. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår 
 
Att åter ta upp frågan om en förändrad indelning av valdistrikten i 
Jokkmokk om antalet röstberättigande i Porjus valdistrikt sjunker under 
300 röstberättigande. 
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§ 3- fortsättning 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 


  Akten
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 § 4  Dnr 2021:1192 
 
Vallokaler 
 
Valnämnden beslutar 
 
att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Porjus: Laponiaporten 
 
att valnämnden utreder om det går att ha biblioteket i Vuollerim som 
vallokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från insyn, 
 
att valnämnden utreder alternativ till vallokal i Jokkmokk i stället för Östra 
skolan, 
 
att vallokalerna i Jokkmokk och Vuollerim ska vara öppna klockan 08.00-
20.00, samt 
 
att hålla samråd med länsstyrelsen för att vallokalen i Porjus ska vara 
öppen klockan 09.00-13.00 samt 17.00–20.00. 


 ____________ 
 
Ärendet 


  
Lokaler för val ska kunna uppfattas av väljarna som värdemässigt neutrala 
och därför bör inte lokaler som har anknytning till politiska och religiösa 
organisationer användas 
 
Under allmänna valet 2018 så använde Jokkmokks östra och västra 
valdistrikt Östra skolan som vallokal. I Vuollerim användes Biblioteket och i 
Porjus Laponiaporten. 
 
Vallokalerna ska som regel vara öppna mellan kl 08.00-20.00. Kommunen 
får begränsa öppettiderna om möjligheterna för röstning ändå är goda. 
Samråd måste dock hållas med länsstyrelsen och vallagen ställer krav att 
som minsta öppettider är 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Valnämnden har att bestämma vilka vallokaler som ska användas på 
valdagen och om samråd ska hållas med länsstyrelsen om valnämnden 
vill begränsa öppettiderna. Vid allmänna valet 2018 så begränsades 
öppettiderna i Porjus till klockan 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
Förslagsvis så kan öppettiderna begränsas i Porjus till klockan 09.00-
13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Det som var nytt i och med valet till Europaparlamentet 2019 är att 
Vallagen ändrats så att valsedlarna numera ska skyddas från insyn när 
väljarna tar dem. Det ställer helt andra krav på utformningen av  
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§ 4- fortsättning 
 
vallokalerna än tidigare. Vid valet till Europaparlamentet var det inget 
större problem då det dels är färre som röstar och dels är mycket färre 
valsedlar än vid allmänna valet. Av de vallokaler som används i 
Jokkmokks kommun så kan det främst ställa till problem för vallokalen 
biblioteket i Vuollerim som är ganska trång. Där finns det dock ett bra 
alternativ i form av Folkets Hus. 
 
Det stora frågetecknet när det gäller vallokaler inför allmänna valet 2022 är 
dock Östra skolan som är vallokal för valdistrikten Jokkmokks Östra och 
Jokkmokks Västra. Östra skolan ska under 2022 genomgå en omfattande 
ombyggnation och det är osäkert om det går att hålla ett val där i 
september. För säkerhetsskull så måsta andra alternativ övervägas och 
troligen användas. De lokaler som i sådana fall skulle kunna vara 
alternativ är Bokenskolan och Folkets Hus, eventuell Västra skolan också 
men även den ska också byggas om under 2022. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår 
 
Att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Porjus Laponiaporten 
 
Att valnämnden utreder om det går att ha biblioteket i Vuollerim som 
vallokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från insyn. 
 
Att valnämnden utreder alternativ till vallokal i Jokkmokk i stället för Östra 
skolan. 
 
Att vallokalerna i Jokkmokk och Vuollerim ska vara öppna klockan 08.00-
20.00, samt 
 
Att hålla samråd med länsstyrelsen för att vallokalen i Porjus ska vara 
öppen klockan 09.00-13.00 samt 17.00–20.00. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-08. 
 
 
 
 


 
Kopia till 
Länsstyrelsen 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
Akten
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§ 5 Dnr 2006:352 
 
Förslag till förändring av valnämndens delegationsordning 
gällande behörighet till Valid och valdatasystemet m.m. 
 
Valnämnden beslutar 
 


 att anta förslaget till reviderad delegationsordning 
 ____________ 


 
Ärendet 
 
Valmyndigheten har infört ett nytt datasystem, Valid, som kommunerna 
kommer få tillgång till för att bland annat beställa valmaterial, skriva ut 
röstkort och registrera förtidsröster. Däremot så är det valnämnden som 
måste fatta beslut om vem i kommunen som ska ha behörigheten till 
systemet. För enkelhetens skulle så bör detta delegeras till valnämndens 
ordförande. 
 
När delegationsordningen ändå tas upp till beslut har andra ändringar 
föreslagits för att förenkla handläggningen och det operativa valarbetet. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att valnämnden antar förslaget till delegationsordning. 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-09. 
Förslag till reviderad delegationsordning för valnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
Akten
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§ 6  Dnr 2021:1195     
  
Förslag till reglemente för valnämnden 
 
Valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta 


 
att anta förslaget till reglemente för valnämnden. 


 ____________ 
 
Ärendet 


 
Ett förslag till reglemente för valnämnden har tagits fram. Detta då det dels 
inte finns något modernt reglemente, dels behöver valnämnden kunna 
sammanträda på distans om det skulle behövas. 
 
Ärendets beredning 
 
Förslag till reglemente för valnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 § 7   
    
Nästa möte 


 
Valnämnden beslutar 


 
att nästa möte hålls måndagen 7 februari 2022 klockan 16.00. 


 ____________ 
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