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VN § 38    
 
Förvaltningen informerar 

 
Sammanfattning 
Valsamordnare informerar nämnden om följande:  

• Valarbetet flyter på enligt tidslinjen för valen 2022. 
• Ett möte har hållits med samtliga ordförande och vice ordförande i 

vallokalerna. Där diskuterades bland annat körschema för valhelgen, 
schemaläggning för röstmottagare, möblering av vallokaler och frågor om 
säkerhet och tillgänglighet. 

• Under nästa vecka kommer utbildningarna för röstmottagare hållas, den 
16 och 17 augusti i Kunskapskällans aula. 

• Idag är sista dagen för partier att lämna in valsedlar som ska distribueras 
centralt.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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VN § 39    
 
Information om larmning på kommunhuset 

 
Sammanfattning 
Valsamordnare informerar nämnden om hur larmning fungerar på kommunhuset.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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VN § 40 DNR VN 8/2022 110 
 
Kompletterande val av röstmottagare inför valen 2022 
 
Sammanfattning 
Enligt 3 kap 6 § Vallagen (2005:837) ska det på varje röstmottagningsställe 
finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna 
genomföras. Valnämnden beslutade den 27 april att samtliga fem vallokaler ska 
bemannas med tio röstmottagare vardera, varav en ordförande och en vice 
ordförande per lokal och att röstningslokalerna ska bemannas med fyra 
röstmottagare per pass. Valnämnden beslutade även att det i varje röstnings- och 
vallokal ska finnas minst en röstmottagare med tidigare erfarenhet av val. Enligt 
3 kap 4 § Vallagen får endast den som har fått sådan utbildning som behövs 
förordnas för uppdraget som röstmottagare.  
 
På valnämndens sammanträde i maj förordnades en första omgång röstmottagare 
inför valen 2022 (VN § 22/2022-05-18). Då det kommit in fler 
intresseanmälningar efter dess behöver ett kompletterande val av röstmottagare 
göras.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-07-08 
Kompletterande lista röstmottagare valen 2022 
Kompletterande inkomna intresseanmälningar för valen 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Röstmottagare förordnas enligt bilaga under förutsättningen att de 
genomgår valnämndens utbildning för röstmottagare och att de godkänns 
av säkerhetschef under säkerhetsutbildningen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Valnämndens beslut 

1. Röstmottagare förordnas enligt bilaga under förutsättningen att de 
genomgår valnämndens utbildning för röstmottagare och att de godkänns 
av säkerhetschef under säkerhetsutbildningen (bilaga 1, VN § 40/2022-
08-10). 

______ 
 

För kännedom till: Valda röstmottagare, löneenheten 
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