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Mottagare

Valnämnden

Valnämndens uppdrag under valdagen samt
onsdagsräkning
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till
valnämnden
1. Valnämnden utser följande fem representanter från nämnden att
besöka vallokalerna under valdagen den 11 september för observation
och avstämning: Mari Schaub-Iggström, Vasilis Stark, Berit Assarsson
Heinz Sjögren och Anna Steele.
2. Valnämnden utser följande fyra representanter från nämnden att
tillsammans med kommunens tjänstepersoner ta emot och granska
valmaterialet vid inlämning på kvällen den 11 september: Mari SchaubIggström, Vasilis Stark , Heinz Sjögren och Attila Fabian.
3. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att
måndagen den 12 september tillsammans med tjänstepersoner från
kommunkansliet överlämna det granskade valmaterialet till
länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström och Berit Assarsson.
4. Valnämnden utser följande två representanter från nämnden att
tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet överlämna det
granskade valmaterialet från valnämndens preliminära rösträkning
onsdagen den 14 september till länsstyrelsen: Mari Schaub-Iggström
och Berit Assarsson.
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Sammanfattning
Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att säkerställa att valet
genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt. I observatörsuppdraget ingår
även att notera eventuella lärdomar som kommunen kan dra nytta av inför val
till Europaparlamentet år 2024.
I tjänsteskrivelsen beskrivs valnämndens olika observatörsuppgifter under
valdagen och onsdagsräkningen.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens huvudsakliga uppdrag under valdagen är att säkerställa att valet
genomförs rättssäkert, effektivt och tillgängligt. I observatörsuppdraget ingår
även att notera eventuella lärdomar som kommunen kan dra nytta av inför val
till Europaparlamentet år 2024.
Under valdagen ska ledamöter från valnämnden besöka vallokalerna för
observation och om möjligt även göra en kort lägesavstämning med
röstmottagare på plats. Fokus för inspektionen bör ligga på placeringen av
valsedlar, ordning i lokalerna, skyltning, tillgänglighet samt ordning vid insläpp
till lokalen. Kommunkansliet föreslår att fem representanter utses för detta
uppdrag.
Vid allvarligare problem kan en representant från valnämnden, i första hand
presidiet besöka en vallokal för att göra en lägesbedömning och hantera
situationen. Presidiet bör därför vara i beredskap för ett sådant uppdrag under
dagen. En beslutsför nämnd måste även kunna sammankallas under valdagen
om ett nämndbeslut skulle behöva fattas.
Valnämndens ledamöter deltar även vid mottagande och granskning
av valmaterial från valdistrikten under valnatten. Kommunkansliet föreslår
att fyra representanter utses för detta uppdrag. Vidare bör
två representanter från valnämnden utses för att delta i överlämningen av
röster till länsstyrelsen måndagen den 12 september.
Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) genomförs onsdagen
den 14 september i kommunhuset. Under onsdagsräkningen bedöms de
förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som
inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet. Valnämnden
närvarar under sammanräkningen och sammanträder för att granska
och godkänna resultatet av sammanräkningen. Valnämnden utser även två
representanter att tillsammans med tjänstepersoner från kommunkansliet
överlämna det granskade valmaterialet från valnämndens preliminära
rösträkning till länsstyrelsen.

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-08-04

3 (3)
Diarienummer

2022/VN 0017 004

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

