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§ 46/22 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under övriga frågor: 

Information om avtal med PostNord 

Tider för utbildning av röstmottagare i vallokal, anmälan från ledamöter och ersättare som önskar 
delta vid utbildningen.  

Övrig fråga från Carl Marcus (SD) om eventuellt hinder för att vara röstmottagare. 

_______  
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§ 47/22 VN/2022/0002/002 

Revidering av valnämndens delegationsordning - korrigering 
av avprickning i röstlängd 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
valnämnden. 

Ärendet 
Röstlängden är en förteckning över de som är röstberättigade i det aktuella valet. I val till riksdag, 
region- och kommunfullmäktige finns uppgifter om personers möjlighet att rösta i samtliga dessa 
val. När en väljare sedan kommer till vallokalen prickas väljaren av i röstlängden för att markera 
vilka val som väljaren valt att rösta i.  
 
I tidigare val har det förekommit incidenter då väljare nekats att rösta på grund av att det felaktigt 
markerats i röstlängden att de redan röstat. Ofta har detta berott på att en tidigare väljare prickats 
av på fel rad.  
 
Valnämnderna i de olika kommunerna har enligt valmyndigheten hanterat felaktiga avprickningar på 
olika sätt. För att öka förtroendet för valsystemet anser valmyndigheten dock att det är viktigt att 
valnämnderna framöver säkerställer en enhetlig hantering av felaktiga avprickningar i röstlängden. 
Valmyndigheten har därför tagit fram ett ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som 
nekas att rösta, se Valmyndighetens ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som 
nekas att rösta daterad 2022-02-18. Valmyndigheten anser sammanfattningsvis att en korrigering av 
en felaktig avprickning endast ska göras om den person som felaktigt avprickats i röstlängden 
fortfarande befinner sig i vallokalen. Om väljaren lämnat vallokalen bör korrigering endast ske i 
undantagsfall och under vissa särskilda förutsättningar. 
För att en korrigering av avprickningen i röstlängden ska anses vara aktuell ska det vidare enligt 
valmyndigheten vara uppenbart för röstmottagarna vilken väljare som prickats av på fel rad. För att 
det ska anses vara uppenbart vilken väljare som har prickats av felaktigt ska antingen väljaren vara 
kvar i vallokalen eller vara känd av röstmottagare som med säkerhet vet att det är den väljaren som 
prickats av på fel rad. I andra situationer än dessa blir osäkerheten för stor och tillämpningen för 
varierad och röstmottagarna bör därför avstå från att hitta den felaktigt avprickade väljaren.  
 
Valmyndigheten har uppmanat valnämnderna att fatta ett principbeslut om hur röstmottagarna ska 
agera vid felaktiga avprickningar och nekande att rösta. Valnämnden kommer att hantera detta 
principbeslut i ett separat ärende, se Revidering av valnämndens delegationsordning – korrigering 
av avprickning i röstlängd, VN/2021/0001/111-50.  
 
Valmyndigheten har slutligen angett att det är viktigt att valnämnden tar ställning till vilken funktion 
som ska ha befogenhet att genomföra en korrigering eller ett nekande att få rösta då väljaren redan 
är avprickad. Valmyndigheten har i sitt ställningstagande angett att bedömningen om en korrigering 
eller ett nekande ska göras är av sådan art att den ska göras av valnämnden, och alltså inte av 
röstmottagarna i vallokalen. Valmyndigheten föreslår dock att valnämnden delegerar uppgiften till 
valnämndens ordförande att ta beslut om korrigering eller nekande då det inte skulle vara praktiskt 
genomförbart att låta nämnden själv avgöra frågan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
valnämnden. 
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§ 47/22 

Föredragning 
Kommunjurist Yvonne Persson föredrar förslaget och svarar på frågor. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsordning för valnämnden 
Valmyndighetens ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta, 2022-
02-18 
 

Skickas till 
Akten 
_____ 
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§ 48/22 VN/2021/0001/111 

Korrigering i röstlängd, instruktioner till röstmottagare vid 
felaktig avprickning i röstlängd 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna förslaget till instruktion till röstmottagare vid felaktig avprickning 
i röstlängd.  

Ärendet 
Det förekommer att väljare nekas att rösta på grund av att det markerats i röstlängden att de redan 
röstat, det vill säga att de redan är avprickade. Ofta beror detta på att en tidigare väljare prickats av 
på fel rad.  
 
Valmyndigheten har i ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta 
anfört att valnämnden bör fatta ett principbeslut om hur röstmottagarna ska agera vid felaktiga 
avprickningar och nekande att rösta, ställningstagandet bifogas som bilaga. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att valnämnden beslutar om följande instruktion till 
röstmottagare i vallokal. 
 
Instruktion 
Då en väljare påstår sig ha blivit felaktigt markerad i röstlängden och därför nekas att rösta ska 
följande åtgärder vidtas av röstmottagarna: 

 
1. Kontakta snarast valkansliet. Valkansliet kontaktar valnämndens delegat som kommer med 

ut till vallokalen för att göra bedömningen av om en korrigering eller ett nekande ska göras.  
2. Be väljaren att stanna kvar i vallokalen tills valkansliet och delegat kommer till vallokalen. 
3. Valnämndens delegat avgör om väljaren ska nekas att rösta eller om en korrigering i 

röstlängden kan göras. Korrigering bör endast vara aktuellt i de fall där det är uppenbart 
vilken väljare som prickats av på fel rad. För att det ska anses uppenbart vilken väljare som 
har prickats av felaktigt ska antingen väljaren vara kvar i vallokalen eller vara känd av 
röstmottagare som med säkerhet vet att det är den väljaren som har prickats av på fel rad.  

4. Ett nekande ska dokumenteras utförligt i protokollet. 
5. Om väljaren efterfrågar möjligheten att överklaga ska hen informeras om vad som gäller för 

ett överklagande och information lämnas om hur hen kan överklaga.  
6. Anteckna händelsen på ett tydligt sätt i protokollet. Utöver när, var, varför, hur och av vem 

ska det även dokumenteras tydligt hur situationen uppmärksammades och vad som kan 
antas ha skett. Om det är uppenbart att väljaren är felaktigt avprickad men att detta inte 
kan korrigeras ska det tydligt framgå vilka åtgärder som vidtagits för att försöka korrigera 
den felaktiga avprickningen. En notering ska också göras om hur väljaren informerats om 
möjligheten till överklagande. Det bör vidare noteras om det är uppenbart att väljaren 
faktiskt redan har röstat.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna förslaget till instruktion till röstmottagare vid felaktig avprickning 
i röstlängd.  

Beslutsunderlag 
Ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta 
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§ 48/22 

Skickas till 
Akten 
_____ 
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§ 49/22 VN/2021/0006/110 

Ordning och placering av valsedlar i valsedelsställ och 
utläggning av valsedlar för valet 2022 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att  
 
1. Vid valet 2022 ska valsedlarna, såväl i röstningslokal som i vallokal placeras i valsedelsställ och 

ska i varje rad stå i bokstavsordning efter den fullständiga partibeteckning som partiet anmält 
sitt deltagande i val.  

2. Blanka valsedlar ska stå nedanför de övriga valsedlarna i valsedelsstället. 
 

Ärendet 
För att upprätthålla förtroende för valsystemet och för att det ska vara lätt för väljaren att orientera 
sig bland valsedlarna ska valsedlarna exponeras likformigt på alla röstmottagningsställen. Med detta 
menas att alla valsedlar ska presenteras på samma sätt. Det ska också vara lätt för röstmottagarna 
att ha överblick och hålla ordning bland valsedlarna. För att underlätta för väljarna och 
röstmottagarna rekommenderar valmyndigheten därför att valsedlarna placeras i valsedelsställ. 
 
Valmyndigheten har avgett ett ställningstagande om valsedlars ordning i valsedelsställen, 
ställningstagandet bifogas.  
 
Nya bestämmelser  
Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt dessa är det endast valnämnden som 
lägger ut valsedlarna på den avskärmade plats som anordnats för utläggning av valsedlar, oavsett 
vilken typ av valsedel det är. Partiernas ansvar för distributionen av valsedlar till 
röstmottagningsställen har inte förändrats. Det har också förtydligats att väljaren ska ta sina 
valsedlar i enskildhet och att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt.  
 
Bestämmelser om valsedlar återfinns i huvudsak i 6 kap vallagen (2005:837) och 6 § 
valförordningen (2005:874).  
Bestämmelser om röstning och röstmottagning återfinns i huvudsak i 7, 8 och 9 kap vallagen 
(2005:837).  
Bestämmelser om partier och kandidater återfinns i huvudsak i 2 kap vallagen (2005:837) och 4 § 
valförordningen (2005:874). 
  
Olika typer av valsedlar 
 
Partivalsedlar  
Partivalsedlar, valsedlar med enbart val- och partibeteckning, för de partier som har rätt att få 
valsedlar upptryckta och utlagda av valnämnden om de begär det, ska ställas i ett eget 
valsedelsställ. Partivalsedlar ställs i varsin lodrätt rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige 
(vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna föreslås stå i bokstavsordning efter den partibeteckning 
som partiet anmält sitt deltagande.  
 
Blanka valsedlar 
Blanka valsedlar innehåller information om valtyp. Väljare kan skriva partinamn eller partinamn och 
namn på den kandidat som hen önskar rösta på. Blanka valsedlar föreslås stå nedanför de övriga 
valsedlarna i valsedelsstället.  
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§ 49/22 
 
Namnvalsedlar 
I de följande valsedelställen ska namnvalsedlarna för samtliga partier som deltar i valen ställas i 
samma ordning som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) samt i 
bokstavsordning efter partibeteckning som partiet anmält sitt deltagande i varje lodrät rad.  
 
Valsedlar för varje typ av val ska alltid ställas i en egen rad.  
 
Ansvar för utläggning av valsedlar 
Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte 
anmält till Valmyndigheten att det deltar i något val ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om 
partiet har tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen och 
Valmyndigheten publicerar kontinuerligt en uppdaterad lista över deltagande partier på sin 
webbplats. 
 
Valsedlar som valnämnden ansvarar för  
Vissa valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är blanka valsedlar och 
partivalsedlar för alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer 
än en procent av rösterna i hela landet, och som begärt att valsedlarna ska läggas ut. Det gäller vid 
valen 2022 för  
 
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Feministiskt Initiativ  
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Miljöpartiet 
Moderaterna 
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 
 
Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som är representerade i 
regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där röstmottagningsstället ligger, förutsatt att partiet 
begärt utläggning av valsedlar.  
 
Valmyndigheten publicerar en lista på Valcentralen som visar vilka lokala partiers partivalsedlar som 
ska vara utlagda i respektive kommun.  
 
Det är valnämnden och i praktiken röstmottagarna, som ansvarar för att blanka valsedlar och dessa 
partivalsedlar alltid finns tillgängliga på samtliga röstmottagningsställen i kommunen.  
 
Ansvar för utläggning av valsedlar som partierna själva levererar 
En nyhet i vallagen inför valen 2022 är att det är valnämnden som övertar ansvaret för att lägga ut 
samtliga valsedlar i valsedelsställen, även de valsedlar som partierna tidigare ansvarat för att lägga 
ut. Det är partiernas ansvar att leverera valsedlarna till röstmottagningsstället samt att se till så att 
de inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår.  
 
Röstmottagarna ska kontrollera att partiet som levererar valsedlar har anmält deltagande i valet. När 
kontrollen är gjort ska röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem i valsedelsstället och 
därefter ansvara för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.  



 

PROTOKOLL Sida 10(17) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-08  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49/22 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att  
 
1. Vid valet 2022 ska valsedlarna, såväl i röstningslokal som i vallokal placeras i valsedelsställ och 

ska i varje rad stå i bokstavsordning efter den fullständiga partibeteckning som partiet anmält 
sitt deltagande i val.  

2. Blanka valsedlar ska stå nedanför de övriga valsedlarna i valsedelsstället.  
 

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelsställ 

Skickas till 
Akten 
______ 
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§ 50/22 VN/2021/0005/110 

Förordnande av röstmottagare i vallokal 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att förordna ordförande och vice ordförande i vallokal, distrikt 17, i enlighet 
med förslag i bilaga som fogas till protokollet som bilaga A.  

Ärendet 
Valnämnden har tidigare fattat beslut om förordnande av röstmottagare i vallokal vid sammanträdet 
2022-04-06 och 2021-05-18. För valdistrikt 17, Torö har ordförande och vice ordförande varit vakant 
varpå valnämnden behöver komplettera med att fatta beslut om förordnande av ordförande och vice 
ordförande för distriktet. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att förordna ordförande och vice ordförande i vallokal, distrikt 17, i enlighet 
med förslag i bilaga.  

Beslutsunderlag 
Bilaga med förslag till förordnande av röstmottagare 
 

Skickas till 
Akten 
______ 
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§ 51/22 VN/2021/0005/110 

Förordnande av röstmottagare i röstningslokal, förtidsröstning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare i förtidsröstningen i enlighet med bilaga till 
tjänsteskrivelsen, som fogas till protokollet som bilaga B. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ytterligare röstmottagare förordnas till förtidsröstningen 
för att säkerställa att förvaltningen kan lösa problem med vakanser under förtidsröstningsperioden. 
Röstmottagarna schemaläggs under förtidsrösningsperioden och det kan komma återbud med kort 
varsel vid till exempel sjukdom varpå extra röstmottagare kan behöva kallas in. 
     

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare i förtidsröstningen i enlighet med bilaga till 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga med förslag till röstmottagare i förtidsröstningen 

Skickas till 
Akten 
_____ 
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§ 52/22 VN/2021/0005/110 

Förordnande av ambulerande röstmottagare 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att  
 

1. vid val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 förordna Kenneth 
Kollberg som ambulerande röstmottagare, Kenneth Kollberg är anställd på Nynäshamns 
kommun, kommunstyrelseförvaltningen, 

2. förordnandet gäller under förutsättning att ambulerande röstmottagare genomgår den 
obligatoriska utbildningen för röstmottagare i förtidsröstningen.   

Ärendet 
Valnämnden har beslutat om förordnande av ambulerande röstmottagare vid sammanträden     
2022-04-06 och 2022-05-18. Milan Vladusic har tidigare förordnats som ambulerande röstmottagare 
men lämnat återbud. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kenneth Kollberg förordnas till 
ambulerande röstmottagare.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att  
 

1. vid val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 förordna Kenneth 
Kollberg som ambulerande röstmottagare, Kenneth Kollberg är anställd på Nynäshamns 
kommun, kommunstyrelseförvaltningen, 

2. förordnandet gäller under förutsättning att ambulerande röstmottagare genomgår den 
obligatoriska utbildningen för röstmottagare i förtidsröstningen.   

 

Skickas till 
Akten 
Kenneth Kollberg 
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§ 53/22 VN/2021/0001/111 

Valnämndens preliminära rösträkning, uppsamlingsräkningen 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att valnämndens preliminära rösträkning hålls den 14 september kl 9.30 i 
Folkets hus, lokal: Sundet.  
 

Ärendet 
Onsdagen efter valdagen ska valnämnden genomföra den preliminära rösträkningen, även kallad 
uppsamlingsräkningen. Vid behov kan förrättningen fortsätta på torsdagen. Förvaltningen har bokat 
lokal och förbereder för en fortsättning om behov skulle uppstå, men detta bör undvikas.  
 
Valnämnden sammanträder under hela granskningen och rösträkningen vilket innebär att nämnden 
ska närvara hela tiden. Sammanträdet hanteras som ett vanligt nämndsammanträde.  
 
Valnämndens preliminära rösträkning är offentlig vilket innebär att räkningen ska vara öppen för 
allmänheten. Det finns inga regler om att sammanträdet ska kungöras, men medborgarna behöver 
informeras om var och när rösträkningen ska ske. Kommunstyrelseförvaltningen planerar att 
tillkännage sammanträdet genom annons i Nynäshamns Posten och på den kommunala digitala 
anslagstavlan, åtgärden finns med i kommunikationsplanen för valet.  
 
Valnämndens ledamöter kan ha olika roller under dagen, men behöver framförallt finnas tillgängliga 
för att ge vägledning till övriga rösträknare vid bedömningsfrågor om röster. Valnämnden ansvarar 
för förrättningen, men biträds av rösträknare.  
 
Eftersom hanteringen vid uppsamlingsräkningen i stort liknar den granskning som görs på valdagen 
underlättar det om rösträknarna är röstmottagare som har erfarenhet och som arbetat på valdagen. 
Kansliavdelningen föreslår att ordförande från valdistrikt och erfarna röstmottagare, genomför 
rösträkningen, kompletterat med tjänstemän från förvaltningen som också deltar som rösträknare. 
Själva rösträkningen leds av arbetsledare.  
 
Valnämndens uppgifter 
Valnämndens uppgifter är att: 

1. Granska de förtidsröster som inte skickades ut till vallokalen på grund av att de kom för sent 
eller att de kom till valnämnden efter valdagen. 

2. Granska de förtidsröster som röstmottagarna underkände i vallokalen 
3. Granska brevröster (gula kuvert), om det inte redan är gjort. 
4. Räkna röster och sammanställa resultat från räkningen 
5. Föra protokoll under dagen. 

 
De röster som valnämnden räknar redovisas samlat i ett uppsamlingsdistrikt, då kommunen består 
av en valkrets. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att valnämndens preliminära rösträkning hålls den 14 september kl 9.30 i 
Folkets hus, lokal: Sundet.  



 

PROTOKOLL Sida 15(17) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-08  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 53/22 

Föredragning 
Utredare Eva Ryman informerar om valnämndens preliminära rösträkning. Ytterligare information 
kommer att lämnas vid valnämnden nästa sammanträde i augusti.  

Beslutsunderlag 
Valnämndens beslut § 26/21 

Skickas till 
Akten 
______ 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(17) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-08  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54/22 VN/2021/0001/111 

Meddelanden 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12 § 75, begränsat öppethållande i valdistrikt 17, Torö. 
 
Valmyndighetens nyhetsbrev 16 och 17.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut § 75/22 
Valmyndighetens nyhetsbrev 16 och 17 
 

Skickas till 
Akten 
_____ 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(17) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-06-08  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

55/22  

Övriga frågor 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ordföranden (M) informerar om avtalet med PostNord snart beräknas vara klart. Kostnaden 
beräknas till ca 125 000 kr, där hälften av kostnaden är en rörlig kostnad som ersättning för 
sortering och hälften är transportkostnad.  

Valnämnden diskuterar deltagande vid utbildningstillfälle för röstmottagarna i vallokal. Ledamöter 
och ersättare kan delta vid valfritt utbildningstillfälle och anmälan kan göras till kansliavdelningen. 

Carl Marcus (SD) frågar om det finns hinder för att vara röstmottagare för make till någon som 
kandiderar i valet. Valnämndens ordförande besvarar frågan med hänvisning till valnämndens 
tidigare beslut.   

______ 
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