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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-11-11 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-10-21 Datum när anslaget tas ner 2022-11-12  

 

 
  

Sammanträde med Valnämnden 
 
Tid: Torsdag den 13 oktober 2022, kl. 16.00-17.00 

Plats: Kvallsta samt digitalt via Zoom.  

Beslutande: Susanne Jakobsson (M), ordförande 

Bengt-Åke Andersson (KNU), vice ordförande  

Marcus Österman (S), distansnärvaro 

Stig Pettersson (C) 

Ann Gidlund (KD) 

Germund Sjövall (MP) 

Anders Eriksson (SD) 

Malin Tollbom (V) 

  

Övriga deltagare: Stina Desroses, kanslichef 

 Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare 

 Elin Mårtensson, valsamordnare  

Mötessekreterare Stella Vallgårda, nämndsekreterare 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur 2022-10-19 av ordföranden 
och Bengt-Åke Andersson (KNU).  
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Sammanträdesdatum  
2022-10-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 
 

Justering 
Protokollet justeras med digital signatur 2022-10-19 av ordföranden och Bengt-Åke 
Andersson (KNU). 
 
§ 59 

Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns utan ändringar.   
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§ 60   Dnr: VN-2022/36 

Incidentrapportering valet 2022 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden mottar informationen om Knivsta kommuns incidentrapportering till 

Valmyndigheten och Länsstyrelsen. 
2. Ingen av de händelser som rapporterats som incidenter anmäls till Polismyndigheten, 

Säkerhetspolisen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
sedan utsänt förslag mot avslag och konstaterar att nämnden bifaller förslaget.  
Sammanfattning av ärendet 
Incidentrapportering är viktigt för Valmyndighetens arbete att stärka skyddet av allmänna val. 
Knivsta kommun har rapporterat incidenter till Valmyndigheten och Länsstyrelsen inom 
områdena valsedlar/valsedelställ, öppettid, otillbörlig påverkan samt valpropaganda.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30 
Incidentrapport ändrad ordning i valsedelställ än beslutad 
Incidentrapport försening vid öppning av röstningslokal 
Incidentrapport otillbörlig påverkan 
Incidentrapport valpropaganda 
Incidentrapport flertal incidenter förtidsröstning valsedlar 
Incidentrapport flertal incidenter valdagen 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 61   Dnr: VN-2022/40 

Utvärdering av valet 2022  

Valnämndens beslut 
Valnämnden mottar utvärderingen av valet 2022, daterad 2022-10-04.  

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut är huvudförslag. Ordföranden ställer 
sedan utsänt förslag mot avslag och konstaterar att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Efter att valet genomförts har Valkansliet genomfört en utvärdering. I utvärderingen finns en 
beskrivning av valdeltagande, röstmottagning samt erfarenheter från röstmottagare och 
valkansliets personal. Utvärderingen kan ligga till grund för genomförandet av framtida val.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-04 
Utvärdering av valet 2022, daterad 2022-10-04 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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