
 

VALNÄMND 

PROTOKOLL 

2021-08-16 
 

 

 

  1(7) 

Plats och tid 2021-08-16, Digitalt/kommunkontoret, 

klockan 17:00 – 17:30 

 

Avser paragrafer §1-§3  

Beslutande Lars Emilsson (C), ordförande 

Per Asplund (S)  

Torbjörn Strömberg (V), tjänstgörande ers 

Roger Johansson (S), tjänstgörande ers 

Therese Andersson (S), tjänstgörande ers 

 

Ersättare Marita Ögren (C) 

 

 

Övriga Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 

Torbjörn Falk, kommunchef 

Lennart Ljungemo, administrativ chef 

 

Utses att justera Per Asplund  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2021-08-24    

Underskrifter   

Sekreterare ................................................  

 Cornelia Lundgren  

 

................................................ 

 

Ordförande Lars Emilsson  

 

................................................ 

 

Justerande Per Asplund  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Valnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-08-16 

Datum för anslags 

uppsättande 

2021-08-30 

Datum för anslags 

nedtagande 

2021-09-21 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunkontoret 

Underskrift 
................................................ 

 Cornelia Lundgren 
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Val av justerare 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Välja Per Asplund till att justera protokollet 

2. Justera protokollet den 24 augusti 2021 
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Dagordningen fastställs 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Dagordningen fastställs  
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§ 1 

Uppdrag: riskanalys val 2022 

Diarienummer: VN/2021:2 

Beslut 

1. Uppdra kommunledningskontoret genomföra en riskanalys inför valen 2022. 

2. Analysen redovisas nämnden i början på 2022 

Sammanfattning av ärende 

Valen till kommun, region och riksdag 2022 ska kunna genomföras på ett säkert sätt. 

Valrörelsen och genomförandet av valet kan innebära olika säkerhetsrisker vilka bör 

kartläggas och, om möjligt, åtgärdas eller minimeras. Kommunledningskontoret föreslår 

därför att en riskanalys ska göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-04 

Beslut skickas till 

- 

Status 

Riskanalysen återrapporteras till nämnden i början på 2022 
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§ 2 

Presentation av arbetsgrupp för val 2022 

Diarienummer: VN/2021:3 

Beslut 

1. Notera presentation av arbetsgrupp inför valet 2022 

2. Arbetsgruppens arbete redovisas nämnden och presidiet löpande 

Sammanfattning av ärende 

Kommunledningskontoret har skapat en arbetsgrupp inför valarbetet 2022 som består av 

valsamordnaren (kommunsekreteraren), nämndsekreteraren i barn- och 

utbildningsnämnden, nämndsekreteraren i vård- och omsorgsnämnden, samhällsplaneraren 

och kommunutredaren.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-06 

 

Beslut skickas till 

- 

Status 

Avslutas 
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§ 3 

Förslag på förändrade valdistrikt inför val 

2022 

Diarienummer: VN/2021:1 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Föreslå länsstyrelsen förändra valdistrikt i enlighet med förslag i bilaga 1. 

Sammanfattning av ärende 

Varje kommun ska inför ett val se över sin valdistriktsindelning. Ett valdistrikt är ett 

geografiskt röstningsområde med ett antal röstberättigade. Forshaga kommun har i 

dagsläget fem valdistrikt och förslaget innebär en utökning till sex valdistrikt. De distrikt 

som kommer ritas om och utökas är Forshaga, Grossbol och Skived. Distrikten närmar sig 

det maxantal röstberättigade som får bo i ett valdistrikt (2 000 personer).  Förslaget innebär 

ett minskat tryck på respektive vallokal vilket ger invånarna förbättrade möjligheter att rösta 

genom minskad trängsel m.m.  Distrikten är förhoppningsvis beständiga över tid och tar 

hänsyn till planerat bostadsbyggande och översiktsplanen. Länsstyrelsen beslutar om 

distrikten i samråd med kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-03 

Karta förslag nya valdistrikt (bilaga 1) 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen 

 

Status 

Länsstyrelsens beslut om distrikt återrapporteras nämnden. 

 

 

 


