
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-08-18 

 

Valnämnden 

Tid: Torsdagen den 18 augusti 2022 kl. 08:30-10:45 

Plats: Esplanaden, Länken, Stadshuset 

Beslutande: Håkan Johansson (S), ordförande 
Kjerstin Widman (M), vice ordförande 
Lina Farhat (S) 
Lena Jonsson (S) 
Eric Bergner (C) 
Örjan Mikaelsson (V) 
Erik Selander (L) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kjerstin Widman (M) 
  

 

Sekreterare:        §§ 33-38 

 Marie Sandström   

 

Ordförande:      

 Håkan Johansson  

 

Justerare:      

 Kjerstin Widman  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-08-18 

 

Anslaget har satts upp: 2022-08-22 

 

Anslaget tas ner: 2022-09-13 

Förvaringsplats: Arkivet Kommunledningsstaben 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Edberg (S) 

Christina Bernhardsson (S) 

Roland Samuelsson (S) 

Anton Bergström Nord (M) 

Helen Edlund (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Marie Sandström, enhetschef 

Tordleif Hansson, utredare 

Peder Halläng, samordnare 
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Beslutsärenden 
 

§ 33 

 

Diarienr: VN-2022/00043 

Förordnande av ambulerande röstmottagare vid val 

till Riksdag, Region- och kommunfullmäktige 2022 

Beslut  

Valnämnden beslutar 

 

att förordna Marie Sandström, Tordleif Hansson, Benny Fransson, Carina 

Frohm Larsson, Ingela Vedman, Peder Halläng, Therese Stellén, Lennart 

Nilsson, Olov Häggström, Ewa Gruffman, Eva Hortlund, Johan 

Gammelgård, Carina Lidgren Heimersson, Robert Röst, Kristina Sjöholm, 

Lennart Esko som ambulerande röstmottagare. 

Ärendebeskrivning 

Enligt vallagen 7 kap 3a § kan väljare som på grund av sjukdom, 

funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 

röstmottagningsställe lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare.  

 

Samma regler gäller för ambulerande röstmottagning som vid övrig 

förtidsröstning. Det innebär att kommunen ansvarar för att erbjuda goda 

möjligheter för väljarna att rösta. Vid ambulerande röstmottagning ska 

minst två röstmottagare vara närvarande. 

Beredningsansvariga 

Benny Fransson 

Marie Sandström 
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§ 34 

 

Diarienr: VN-2022/00044 

Sista tidpunkt för beställning av ambulerande 

röstmottagning på valdagen den 11 september 

2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att bokning av ambulerande röstmottagning ska ske senast klockan 14.00 

på valdagen den, 11 september 2022, under förutsättning att rösten kan 

levereras till förtidsröstningslokalen innan klockan 20.00 aktuellt datum. 

 

att bokningar efter detta klockslag hanteras i den mån de ambulerande 

röstmottagarna kan leverera rösten till förtidsröstningslokalen innan 

klockan 20.00 aktuellt datum. 

 

att turordningen för bokningar av ambulerande röstmottagning efter 

klockan 14.00 på valdagen sker enligt förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

 

Ambulerande röstmottagning infördes som ett komplement till 

budröstning för att ge alla väljare så likartade förutsättningar som möjligt 

att utnyttja sin rösträtt, samtidigt som valsäkerheten upprätthålls på en 

godtagbar nivå.  

 

Väljare kan även begära ambulerande röstmottagare på själva valdagen. 

Valnämnden behöver planera de ambulerande röstmottagarnas 

verksamhet så att de efter genomförd röstning på valdagen hinner åka från 

väljaren till en röstningslokal för att lämna väljarens röst innan 

röstmottagningen avslutas. Det innebär att om en väljare begär hjälp sent 

på valdagen, så kan det vara för sent att få hjälp att rösta.  
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Under valdagen kommer fem lag med två ambulerande röstmottagare 

arbeta. Ett sådant lag, uppskattat från tidigare val, kan besöka cirka 10 

väljare under en arbetsdag. Då körschemat på valdagen inte kan planeras i 

förväg kommer den ambulerande röstmottagningen inte vara fullt så 

effektiv.  

 

Under hela förtidsröstningsperioden 2018 tog Umeå kommun emot 59 

röster varav 33 var på valdagen med ambulerande röstmottagare. Skulle 

det mot förmodan på valdagen, inkomma fler bokningar än förväntat 

kräver det att reservpersonal tas in för att kunna hantera behovet. För att 

detta ska vara möjligt föreslås att sista klockslag för bokning av 

ambulerande röstmottagning sätts till klockan 14:00.  

 

Bokningar som sker efter detta klockslag hanteras i den mån de 

ambulerande röstmottagarna kan leverera rösten till 

förtidsröstningslokalen innan klockan 20.00 aktuellt datum. 

 

Förslag till turordning för bokning efter kl 14.00 på valdagen 

För att skapa likställd behandling av bokningar föreslås att turordningen för 

ambulerande röstmottagning på valdagen baseras på den ordning 

beställningen inkommer till valnämnden. 

 

Valnämnden avgör när det är för sent att begära hjälp på valdagen utifrån 

de lokala förutsättningar som finns, till exempel geografiska avstånd och 

övriga resurser.  

Beslutsunderlag 

Valmyndighetens ställningstagande om tidsramar för ambulerande 

röstmottagare och de valsedlar som ska tas med. 

 

Beredningsansvariga 

Benny Fransson 

Marie Sandström 
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§ 35 
Diarienr: VN-2022/00045 

Delegation till ordförande och vice ordförande i 

respektive vallokal att få korrigera felaktig 

avprickning vid valet till Riksdag, region och 

kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att delegera till ordförande och vice ordförande i respektive vallokal att 

få korrigera en felaktig avprickning om förutsättningarna för en 

korrigering är uppfyllda 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden är att betrakta som en förvaltningsmyndighet.  

 

Förvaltningslagens bestämmelser är därför tillämpliga om annat inte är 

reglerat i specialbestämmelse. Förvaltningslagens regler gäller i huvudsak 

vid handläggning av ärenden som också utmynnar i beslut. Avprickningen i 

röstlängden har förvisso vissa verkningar för den enskilde väljaren men har 

enbart i syfte än att markera att väljaren utnyttjat sin rätt att rösta. 

Markeringen utgör därför ett faktiskt handlande och inte ett beslut.  

 

Förvaltningslagens bestämmelser om exempelvis rättelse av beslut ska 

därför inte tillämpas. Det hindrar dock inte att felmarkeringen ändå 

åtgärdas. Valmyndigheten anser att åtgärden bör benämnas korrigering 

 

Valnämnden bör i beslut ange vem som ska utföra olika arbetsuppgifter vid 

val, exempelvis i vallokal. Valmyndigheten anser att bedömningen av om 

en korrigering eller ett nekande ska göras är av sådan art att bedömningen 

ska göras av valnämnden men att en praktisk hantering kräver att 

nämnden beslutar att det är ordförande i vallokalen som genomför sådana 

åtgärder. 

 



Sida 7 av 11 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Valnämnden 2022-08-18 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

När en korrigering är möjlig ska korrigeringen ske enligt följande.  

 

- Röstmottagaren ska be den väljare som prickats av på fel rad att 
återkomma till vallokalen. Kontroll av väljarens identitet måste ske i 
fysisk närvaro av väljaren och kan inte ske på distans.  

- De noteringar som gjorts på fel rad ska noteras på rätt rad. Samma 
markeringar för de valkuvert som väljaren lämnat ska föras in på 
den rätta raden. En notering om korrigering ska ske vid den 
felaktiga markeringen. Om väljaren har en annan uppfattning om 
vilka valkuvert hen har lämnat ska noteringen i röstlängden ändå 
vara avgörande. Valurnan ska inte öppnas.  

- Förfarande bör ske i närvaro av väljaren.  
- Den väljare som felaktigt blivit avprickad får genomföra sin röstning 

först när korrigeringen är gjord. Väljarens identitet ska åter 
kontrolleras.  

- Alla de åtgärder som vidtas ska dokumenteras utförligt i 
protokollet.  

 

Utöver när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt 

om väljaren har en annan uppfattning om vilka valkuvert som lämnats in 

eller om andra omständigheter vid händelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Valmyndighetens ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som 

nekas att rösta. 

 

 

Beredningsansvariga 

Benny Fransson 

Marie Sandström  
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§ 36 
Diarienr: VN-2022/00046 

Delegation till ordförande och vice ordförande i 

respektive vallokal att neka väljare att rösta på 

grund av felaktig avprickning vid valet till Riksdag-

region och kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att delegera till ordförande och vice ordförande i respektive vallokal att 

neka väljare att rösta på grund av felaktig avprickning 

Ärendebeskrivning 

I de fall där väljaren bedöms vara felaktigt avprickad och det inte är möjligt 

att korrigera felet ska väljaren nekas att rösta. I likhet med korrigeringen av 

en felaktig markering saknas uttrycklig reglering för åtgärden.  

 

Till skillnad från korrigeringen får dock nekandet långtgående konsekvenser 

för väljaren. Nekandet utgör en tydlig begränsning av väljarens fortsatta 

handlande och väljaren har ingen möjlighet att få rätten att rösta åter. Det 

finns inte någon formell skyldighet att fatta ett beslut, nekandet är följden 

av att väljaren redan är avprickad.  

Ett nekande får dock till sin natur anses bära alla andra kännetecken hos 

ett beslut. Listan över vilka beslut som får överklagas enligt vallagen är 

uttömmande och beslutet att neka en väljare att rösta är inte ett av de 

överklagbara besluten.  

Det enda överklagbara beslut som hanteringen vid röstmottagningen 

därför kan sägas mynna ut i är beslutet att fastställa utgången av valet. 

Beslutet att neka en väljare att rösta är därmed endast något som kan 

prövas som en avvikelse från föreskriven ordning eller möjligen otillbörligt 

verkande vid ett överklagande av utgången av valet. Av detta följer även 

att ett överklagande inte kan leda till att väljaren ges rätten att rösta åter. 
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Vid ett nekande att rösta ska följande åtgärder vidtas, som minst.  

 

Nekandet ska dokumenteras utförligt i protokollet.  

Om väljaren efterfrågar möjligheten att överklaga ska hen informeras om 

vad som gäller för ett överklagande och lämnas information om hur hen 

kan överklaga.  

Utöver när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt 

hur situationen uppmärksammades och vad som 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 

Beslutsunderlag 

Valmyndighetens ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som 

nekas att rösta. 

 

Beredningsansvariga 

Benny Fransson 

Marie Sandström 
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Informationsärenden 
 

§ 37 

 

Diarienr: VN-2022/00011 

Informationsärenden 18 augusti 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationerna 

Ärendebeskrivning 

Tider för förtidsröstning med begränsat tillträde för allmänheten 

Ekonomiskt utfall för Valnämnden per 31 juli 2022 

Sortering samt transport av förtidsröster 

Valmyndighetens ställningstagande om rättelse i beslut om valresultat 

Skyddsronder i val- och röstningslokaler samt i verksamhetslokalen 

Rekrytering av röstmottagare 

Utbildning av röstmottagare 

Pressträff 15 augusti kl 10.30 på Nolia 

Valnämndens preliminära röstsammanräkning onsdagen den 14 september 

samt torsdagen den 15 september. 

Beslutsunderlag 

Tider för förtidsröstning med begränsat tillträde för allmänheten 

Valmyndighetens ställningstagande om rättelse i beslut om valresultat 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 
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Anmälningsärenden 
 

§ 38 

 

Diarienr: VN-2022/00012 

Anmälningsärenden 18 augusti 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Kontrasignering vid undertecknande av handlingar 

Beslut Kommunstyrelsen 220607  

Beslut Kommunfullmäktige 220620 

Beslut Kommunfullmäktige 220620 

Beslut Kommunfullmäktige 220620 

Beslut Kommunfullmäktige 220620 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut VN-2022/00042 

Beslut Kommunstyrelsen 220607  

Bilaga Anvisning för Rapport från nämnd till kommunstyrelse  

för perioden jan-aug 2022 

Beslut Kommunfullmäktige 220620 

Beslut Kommunfullmäktige 220620 

Beslut Kommunfullmäktige 220620 

Beslut Kommunfullmäktige 220620 

Beredningsansvariga 

Benny Fransson 

Marie Sandström 

 

 


