
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VALNÄMNDEN  2019-05-29  1 
 

 

 
 

 

Plats och tid  Hörsalen, Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27 
 

Beslutande Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) vice ordförande, Tommi 
Lycke (S) Katarina Rosenlund-Svensson (S), Bernt Jonasson (S), Torbjörn Jonsson (M), 
Dag Dunås (KD), Anita johansson (V), Gudrun Lindvall (MP) 
 

 

Beslutande 
ersättare Britt Lennholm (S), Inger Hult (L) 

 

Ersättare  Birger Johansson (S), Brith Severin (S), Carola Lindkvist Wahlbäck (S), Amit Rooth (MP) 
 

 

Övriga  
deltagande  Axel Stenbeck, valsamordnare 
 

Utses att justera Michael Hagberg (S), Dag Dunås (KD) 
 

Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §5 - §7 
Axel Stenbeck 

Ordförande ………………………………… 
 Annie-Marie Carlsson 
Justerande ………………………………… 

Michael Hagberg (S) 
………………………………… 
Dag Dunås (KD) 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Valnämnden  Paragrafer §5 - §7 
 

Sammanträdes  
datum 2019-05-29 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2019-05-29 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-06-27 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 
 
 

§ 5 

Undertecknande av omslag  
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att utse Annie-Marie Carlsson (M), ordförande och Axel 
Stenbeck, valsamordnare, att underteckna iordninggjorda omslag för vidarebefordran 
till länsstyrelsen omedelbart efter genomförd onsdagsräkning den 29 maj 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska enligt 12 kap. 1 § VL på onsdagen efter valdagen sammanträda för 
att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. 
____________ 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 6 

Undertecknande av protokoll för valnämndens 
preliminära rösträkning  
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att utse Annie-Marie Carlsson (M), ordförande, och Axel 
Stenbeck, valsamordnare, att underteckna iordninggjorda Protokoll valnämndens 
preliminära rösträkning för vidarebefordran till länsstyrelsen omedelbart efter 
genomförd onsdagsräkning den 29 maj 2019.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska enligt 12 kap. 1 § VL på onsdagen efter valdagen sammanträda för 
att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. 

 
____________ 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 7 

Valnämndens preliminära rösträkning  
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna granskning och räkning av röster för 
vidarebefordran till länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska enligt 12 kap. 1 § VL på onsdagen efter valdagen sammanträda för 
att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna.   
 
Valnämnden tackar röstmottagarna och valkansliet för ett väl genomfört arbete. 
____________ 
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