
  KALLELSE 
  2022-09-13 
 
 
 Valnämnden 
 

  
 

 

 

Informationer 

1 Snabb genomgång inför rösträkningen- Elin Ryd, valsamordnare   

Sammanträdespunkter 

2 Val av justeringsperson, tid och plats för justering   

3 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

4 Valnämndens uppsamlingsräkning 2022/251  

5 Extra ärende 1: Uppdrag om utredning gällande incident i samband med 
valdagen 

2022/252 2 

6 Extra ärende 2: Uppdrag om utvärdering av riksdag kommun och 
regionvalen 2022 

2022/253 3 

 

 

Plats och tid 
för sammanträde 

Bergsalen, kommunkontoret Svenstavik, onsdag den 14 september 2022 kl. 
13:00 
 
 
Tänk på att personer i din närhet kan vara överkänsliga/allergiska mot dofter. 
Var försiktig med doseringen av exempelvis parfym, rakvatten och hårspray. 
Röklukt och blomdoft kan också orsaka besvär.   
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 
 2022-09-13 Dnr KS 2022/252 
 
 Stabsavdelningen 
 Elin Ryd 
  
 Valnämnden 
 
 
 

 
 
Uppdrag om utredning gällande incident i samband med valdagen 

Förslag till beslut 
Valnämnden ger valsamordnaren i uppdrag att göra en utredning gällande den 
incident som inträffade på valdagen med en valurna som saknade skiljeväggar. 
Utredningen syftar till att hitta åtgärder och/eller interna rutiner för att det inte 
ska hända igen.  

Ansvarig  
Elin Ryd 

Finansiering 
Finansiering ej relevant.  

Tidplan/Uppföljning 
Redovisning i valnämnden den 15 november 2022.  

Bakgrund 
I en vallokal på valdagen uppdagades att valurnan saknade skiljeväggar då 
rösträkningen skulle påbörjas efter 20.00 på kvällen. Enligt handledningen ska 
en urna tömmas i taget och rösterna räknas. Då inga skiljeväggar fanns, gav 
valnämnden valdistriktets ordförande instruktioner om att sortera och räkna 
rösterna utifrån färg på valsedlarna. För att undvika att detta ska ske någon fler 
gång vill valnämnden utreda händelsen med syftet att hitta åtgärder och/eller 
interna rutiner inför Europaparlamentsvalet 2024.  

Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 

Godkänt av: 

Godkännare 
Godkänd datum 

Kopia till 
Elin Ryd, valsamordnare 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig på Demokratistöd 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 
 2022-09-13 Dnr KS 2022/253 
 
 Stabsavdelningen 
 Elin Ryd 
  
 Valnämnden  
 
 
 

 
 
Uppdrag om att göra en utvärdering av riksdag kommun och 
regionvalen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden uppdrar till valsamordnaren att sammanställa en utvärdering av de 
allmänna valen 2022.  

Ansvarig  
Elin Ryd 

Finansiering 
Finansiering ej relevant. 

Tidplan/Uppföljning 
15 november 2022.  

Bakgrund 
Beslut som tagits 2021/2022 ska följas upp och utvärderas. Erfarenheter från 
alla i kommunen som arbetat med valet inhämtas och redovisas i valnämnden.  

Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 

Godkänt av: 

Godkännare 
Godkänd datum 

Kopia till 
Elin Ryd, valsamordnare 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd 
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