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Sammanträdesdatum 
2022-09-14 
Instans 
Valnämnden 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, onsdagen den 14 september 2022 kl 09:00-09:20. 
Därefter pågick onsdagsräkningen fram till 18:50. 

Ledamöter  
 
 
 

 

 

Viktor Åberg (S), Ordförande 
Björn-Ola Kronander (M), 1:e vice ordförande 
Björn Johansson (S) 
Micael Johansson (L) tjg för Centerpartiets vakanta 
plats. 
Lars-Gerhard Westberg (L) 
Berit Johansson (M)  

 Annika Pehrsson (SD) 

Ersättare 
Ninni Dyberg (S) 
Göran Larsson (MP) 
Elsie Lundberg (M) 
Magnus Sjödahl (KD) 
Susanne Karlsson (SD) 
 

Övriga tjänstepersoner 
Carl Morberg 
Anna Enochsson 
Jacob Ingvarsson 
Lisette Elander 
Magnus Widén 
Lars-Olof Danielsson 
Angelica Karlsson 
Louise Mattus Streiby 
Susanne Bladh 
Paulina Nilsson 
Omar Radif 
Lena Andersson 
Håkan Bladström 
Bo Ekelund 
Ulla Krok 
Lennart Krok 
Carina Andell 
Bengt Himmelmann 
Michelle Olausson 
 
 

Justeringens plats och tid 
Stadshuset Borås, Kungsgatan 55 50180 Borås.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  september 2022. 

Paragrafer §§ 61-69 
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Underskrifter 

Ordförande (201118 12.05) Viktor Åberg - Mobilt BankID 
 Viktor Åberg (S) 

Justerare (201223 17.03) Björn-Ola Johan Kronander - Mobilt BankID 
 Björn-Ola Kronander (M) 

Sekreterare  (220427 14.30) Anna Enochsson - Mobilt BankID 
 Anna Enochsson 
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Ärendelista 
§ 61 
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§ 63 Dnr VAL 2022-000571.1.3.0 
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§ 65 Dnr VAL 2022-000291.4.3.0

Ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022 .......................... 9 
 

 
 

 
 

§ 66 Dnr VAL 2022-000631.4.3.1
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§ 61  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Björn-Ola Kronander (M). 
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§ 62 Dnr VAL 2022-000591.1.3.1 

Anmälningsärenden 2022-09-14 

Valnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:27V. Telefonnummer för kommunerna till 
Valmyndigheten har öppnat. Vägledningar i praktisk hantering för 
röstmottagare. Valmyndigheten påbörjar publika simuleringar av valresultat. 
Felanmälan vid problem att verifiera RKB i Valid. Slutlig lista över anmälda 
partier publiceras vecka 34. Uppdatering av rekommendation avseende 
pandemiberedskap. Brevröster med portokod. Slutlig statistik över antal 
röstberättigade. Vikta valsedlar. Informationskampanj till allmänheten. Digitalt 
informationsutskick från Valmyndigheten. Uppdaterat ställningstagande om 
återkallelse och upphävande av beslut.  

2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:28V. Budröst som saknar adressuppgifter 
ska godkännas. Vilka valsedlar får finnas på ett röstmottagningsställe? 
Påminnelse om valbarhetshinder för kommunala revisorer. Rapportera in 
mottagna förtidsröster i Valid. Tips om inloggning i Valid. Leverans av 
utlandsröster till kommunerna. Enkel felsökning om inloggning eller menyer i 
Valid verkar krångla.  

3. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:29V. Väljare som bär kläder med 
partisymboler i röstningslokaler. Fönsterkuvert ska klistras igen. Valkuvert. 
Rapportpartier och resultatbilagor. Valnämndens preliminära rösträkning. 
Förtydligande om identitetskontroll vid röstning. Kandidater kan samtycka till 
och med den 9 september. Ingen registrering av förtidsröster som skickas iväg 
till andra kommuner. Resultatbilagor blir tillgängliga den 5 september i Valid. 
Nationell lägesbild publiceras dagligen i WIS och Valid. Bilder från röstnings- 
och vallokaler. Fel benämning på blanketten ”Kvittens uppsamlingskasse”.  

4. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:30V. Resultatbilagor finns att skriva ut i 
Valid. Nu är röstlängderna tryckta och på väg! Leverans av utlandsröster till 
kommunerna. Skriv ut dubblettröstkort till väljare som vill förtidsrösta med 
utlandsröstkort. 

5. Miljörapport Borås Stad 2021 

6. Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare som 
arbetar i skog och mark. 

7. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:31V. Valid stänger klockan 21 på 
valdagen. Granska röstlängderna vid leverans och nödlängder. Blanketten 
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”Kvittens uppsamlingskasse” i korrekt version i Valid. Vid frågor från väljare 
om personröstning – information till röstmottagare. Sena beställningar av 
valmaterial i Valid.  
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§ 63 Dnr VAL 2022-000571.1.3.0 

Remiss - Riktlinjer - delaktighet och inflytande för 
medborgare 

Valnämndens beslut 
Valnämnden tillstyrker programmet som är på remiss. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden tillstryker ”Borås Stads Riktlinjer- delaktighet och inflytande för 
medborgare” som är på remiss. 

.  

 

 

 

Valnämndens grunduppdrag går helt i linje med dessa riktlinjer, eftersom 
valnämndens grunduppdrag är att upprätthålla demokratin på lokal nivå genom 
att arrangera val. Valet är helt grundläggande för medborgarnas möjlighet till 
delaktighet och inflytande. Vi arbetar kontinuerligt med att bland annat öka 
förståelsen och tilliten för det demokratiska systemet samt säkerställa den 
demokratiska rättigheten att som medborgare få vara delaktig i beslut som rör 
en själv. Detta arbetar vi med bland annat genom att tillgängliggöra information 
om valet samt se till att alla medborgare känner till sina demokratiska 
rättigheter.  

Sammanfattningsvis är delaktighet och inflytande för medborgare helt 
grundläggande för valnämndens arbete. Valnämnden arbetar redan enligt dessa 
riktlinjer, samt anser det positivt att Borås Stad som helhet arbetar med 
delaktighet och inflytande. Därav tillstryker valnämnden riktlinjerna.  

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads riktlinjer- delaktighet och inflytande för medborgare. 
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§ 64 Dnr VAL 2022-000581.2.4.1 

Tertial 2 2022 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 
Upprättad tertial 2 för Valnämnden till och med augusti godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har upprättat en tertialrapport för perioden maj till och med sista 
augusti 2022.  

Nämnden går under perioden med ett överskott och detta beror på att 
nämndens kostnader för valet först debiteras till hösten.  

Valnämnden har även i tertialrapporten angett att man enligt prognos förväntas 
gå med underskott med en uppskattning på 1 000 tkr. Detta med anledning av 
ökade transportkostnader, fokus på säkerhet vilket medför högre krav på 
utbildningen och därmed högre utbildningskostnader. En annan faktor till att 
nämnden förväntas gå med underskott är på grund av den ökade 
smittspridningen som gjort att nämnden fått ta in fler reserver samt hålla fler 
utbildningar än planerat. 

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport för Valnämnden. 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(16) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

 
 

Valnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 65 Dnr VAL 2022-000291.4.3.0 

Ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 
Godkänna vidtagna åtgärder att följande personer förordas vara ambulerande 
röstmottagare i allmänna valen 2022: 

 

 

 

- Magnus Widén 

- Johanna Armå 

- Michelle Olausson 

Sammanfattning av ärendet 
Ambulerande röstmottagning används vid valet för väljare som på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder själva inte kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe. Väljaren bokar tid med Valkansliet som skickar ut två 
röstmottagare som tar emot rösterna i väljarens hem precis likt en 
förtidsröstningslokal/vallokal.  

De ambulerande röstmottagarna är särskilt förordnade röstmottagare av 
Valnämnden och ska kunna legitimera sig samt uppvisa Valnämndens beslut att 
de förordats att arbeta som ambulerande röstmottagare om väljaren kräver det. 
Valnämnden erbjuder utöver att ta emot röster från väljare i deras hem även 
ambulerande röstmottagning på sjukhuset, häktet, vård- och omsorgsboenden, 
LSS-boenden och daglig verksamhet. Valkansliet bokar in förutbestämda dagar 
under förtidsröstningsperioden 24 augusti-10 september med boenden, sjukhus 
och häktet för att ta emot röster från de som önskar rösta. 

Samtliga förslagna ambulerande röstmottagare har angett att de inte har 
politiska förtroendeuppdrag samt har en granskning 2022-08-24 i 
förtroendemannaregistret Troman gjorts av valledaren.  

Ambulerande röstmottagare godkänns under förutsättning att de genomför 
obligatorisk utbildning för uppdraget. 

Följande personer förordas vara ambulerande röstmottagare i allmänna valen 
2022: 

 

- Magnus Widén 
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- Johanna Armå 

- Michelle Olausson 

Beslutsunderlag 
1. Ordförandebeslut ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022. 
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§ 66 Dnr VAL 2022-000631.4.3.1 

Valnämndens preliminära rösträkningen på onsdagen 
den 14 september (onsdagsräkningen). 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att onsdagsräkningen kan inledas och godkänner samtliga 
tjänstepersoner att vara röstmottagare. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden får förtidsröster distribuerade till sig efter valdagen från olika 
ställen. Dessa förtidsröster förbereds och sorteras inför onsdagsräkningen den 
14 september. 

Förtidsröster som behandlas på onsdagsräkningen är underkända förtidsröster 
från respektive valdistrikt, brevröster från utlandet direkt från väljaren, 
brevröster från Valmyndigheten, brevröster från svenska ambassaden och 
förtidsröster från andra kommuner till Borås.  

 

Följande personer arbetar med rösträkningen utifrån valkretsar. 
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Valkrets 1 (Borås 1) 

Grupp 1  

 

 

 

 

• Lisette Elander 

• Carina Andell 

• Bengt Himmelmann 

Grupp 2  

• Jacob Ingvarsson 

• Angelica Karlsson 

• Lena Andersson 

Valkrets 2 (Borås 2) 

Grupp 1 

 

 

 

 

• Carl Morberg 

• Michelle Olausson 

• Bosse Ekelund 

Grupp 2 

• Lars-Olof Danielsson 

• Magnus Widén 

• Håkan Bladström 
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Valkrets 3 (Borås 3) 

Grupp 1 

• Louise Mattus Streiby 

• Ulla Krok 

• Omar Radif 

Grupp 2  

• Paulina Nilsson 

• Susanne Bladh 

• Lennart Krok 

 

 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 67  

Ajournering 

Valnämndens beslut 
Ingen ajournering föranleddes. 
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§ 68 

Övrigt 

Valnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Valkansliet gav en redogörelse till varför valdistrikten Aplared samt Fristad-
Gingri fortsatt var felrapporterade hos Länsstyrelsen och därmed ger felaktigt 
resultat för Kommunfullmäktige-valet. Länsstyrelsen gör först korrigeringar vid 
den slutgiltiga rösträkningen. 

Valkansliet informerar om köer och att i Borås var det inte långa köer under 
valdagen som rapporterats från flera kommuner och varit bekymmersamt. I 
Borås har det inte rapporterats om köer efter 20:00 och analysen är att 
marknadsföringen av rekommendationen att förtidsrösta påverkade detta.  

Till EU-valet krävs flera valsedelställ för att undvika köer vid valsedelställen och 
en ökning av budgeten för att kunna köpa in mer material.  
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§ 69  

Nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 
Valnämndens nästa sammanträde är den 6 december klockan 18.00 i 
Kommunstyrelsens stora sessionssal.  
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