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Sammanträdesdatum 
2022-08-22 
Instans 
Valnämnden 

Plats och tid: Bäckängsgymnasiets aula, måndagen den 22 augusti 2022 kl 21:00-21:15. Nämnden startar med 
utbildning för röstmottagare inklusive sista passet för ordförande och vice ordföranden i vallokalerna 17:00-
21:00. 

Ledamöter 
Viktor Åberg (S), Ordförande 
Björn-Ola Kronander (M), 1:e vice ordförande 
Björn Johansson (S) 
Monica Johansson (C)  

 

  

 

  

 

 
 

Lars-Gerhard Westberg (L) 
Berit Johansson (M) 
Susanne Karlsson (SD) tjg för Annika Pehrsson (SD) 

Ersättare 
Ninni Dyberg (S) 
Micael Johansson (L) 
Göran Larsson (MP) 
Elsie Lundberg (M) 
Magnus Sjödahl (KD) 
Maria Hermansson (C) 

Övriga tjänstemän 
Anna Enochsson, valledare 
Carl Morberg, kommunsekreterare 
Lars-Olof Danielsson, stadsjurist 

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

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  augusti 2022 

Paragrafer §§ 52-60 

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 

Inledning 
Valnämndens sammanträde inleds klockan 17.00 med utbildning för Valnämndens ledamöter och ersättare. 
Utbildningen är för röstmottagare, ordförande och vice ordförande.  
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Ärendelista 
§ 52 

 
 

 
 

 
 

 
 

Val av justerare .................................................................................. 3
§ 53 Dnr VAL 2022-000411.1.3.1

Anmälningsärenden 2022-08-22 ........................................................ 4
§ 54 Dnr VAL 2022-000541.4.3.1

Förtidsröstning med begränsat öppethållande samt ambulerande 
röstmottagning. .................................................................................. 6

§ 55 Dnr VAL 2022-000551.4.3.1
Beslut att delegera till tjänstgörande ordförande att lägga till väljare i 
röstlängden. ....................................................................................... 8

§ 56 Dnr VAL 2022-000501.4.3.1
Beslut om att Valnämnden delegerar till ordförande och vice 
ordförande att vid behov åtgärda felaktiga avprickningar i röstlängden 
på valdagen den 11 september. ......................................................... 9 

 

 
 

 
 

 
 

 

§ 57 Dnr VAL 2022-000331.4.3.1
PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen vid allmänna 
valen 2022 ....................................................................................... 11

§ 58  Klicka eller tryck här för att ange text.
Ajournering ...................................................................................... 13

§ 59
Övrigt ............................................................................................... 14
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Nästa sammanträde ......................................................................... 15
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§ 52  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Björn-Ola Kronander (M). 
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§ 53 Dnr VAL 2022-000411.1.3.1 

Anmälningsärenden 2022-08-22 

Valnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:20V. Valmyndigheten har uppdaterat ett 
antal vägledande ställningstaganden. Enkät om valarbetet skickas ut efter valet 
2022. Lägg in röstlängdsuppgifterna senast den 8 augusti. Driftinformation om 
Valid finns på val.se. Tips om att ha flera e-legitimationer för inloggning i Valid. 
Angående sista datum för rättelse i röstlängd 

2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:21V. Uppdaterad utgåva av Handbok för 
kommunens arbete med val. Nya handledningar och manualer publicerade på 
Valcentralen. Tilläggsblad och tryckfelsnisse i handledning för röstmottagning 
vid förtidsröstning och i vallokal. Valbarhetshinder för kommunala revisorer. 
Information om valpresentationen på val.se. Meddela Valmyndigheten om ni 
fått för mycket valmaterial. Frivilliga resursgruppen och frivilliga 
försvarsorganisationer. Föreläsning om antagonistiska hot och köhantering. 
Frågestunder om valsäkerhet. 

3. Informationsbrev från Länsstyrelsen 2022-06-23. Inbjudan till möte för 
uppkomna frågor. Klargörande gällande vikta valsedlar. Incidentrapportering. 
Dubblettröstkort. Röstlängdsuppgifter. Registrera val- och röstningslokaler. 
Utbildningsfilm tillgänglighet och bemötande. Kontaktuppgifter. 

4. Ekonomiska ramar 2023. 

5. Revidering av Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad. 

6. Tilläggsbudget 2022. 

7. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:22V. Planerat tekniskt underhåll. 
Valpresentationen 2022 publicerad. Manual för registrering av förtidsröster är 
publicerad. Blanketter publicerade under Arbetsmaterial i Valid. 
Valbarhetshinder för kommunala revisorer. Ny rapport om incidenter under 
genomförandet av allmänna val i Sverige. Formulär för rapportering av 
incidenter på röstmottagningsställen. Övningsmaterial. Mall för namnetiketter 
till plastficka. 

8. Inkommen skrivelse från polisen avseende tillståndsbevis för förtidsröstning i 
Knalleland. 
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9. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:23V. Kontrollera era lokaler på val.se. 
Behörighetstider i Valid – sätt en extra dag. Telefonnummer och talsvarskod 
för valadministrationen vid polisanmälan. Inbjudan till digitalt seminiarum om 
de rättsliga förutsättningarna för att bemöta otillbörlig påverkan mot allmänna 
val.  

10. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:24V. Sista dag att klarmarkera 
röstmottagningsställen i Valid är den 2 augusti. Sista dag för att ange 
röstlängdsuppgifter i Valid är den 8 augusti. Påminnelse om att lägga in 
kommunens kontaktuppgifter i Valid. Likvärdig behandling av partier på 
kommunal nivå i fråga om förtidsröstning med begränsat tillträde och 
ambulerande röstmottagning. PM om nationell incidentrapportering för valen 
2022. Rättelse av stavfel i utbildnings-PPT för röstmottagare. 

11. Informationsbrev från Länsstyrelsen 2022-08-04. Inbjudan till möte för 
uppkomna frågor. Röstlängdsuppgifter. Dubblettröstkort. Röstkortsbeställare. 
Utbildningsfilm tillgänglighet och bemötande. Länsstyrelsens valtelefon. 
Kontaktuppgifter. 

12. Informationsbrev till valnämnderna från Länsstyrelsen 2022-08-12. 
Information om revisorer. Uppdaterad version – Blankett för uppgifter från 
röstkort. Kontaktuppgifter valnämnden i Valid. Påminnelse - möten för 
uppkomna frågor. Länsstyrelsens valtelefon. Kontaktuppgifter. 

13. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:25V. Pandemiberedskap. Skicka 
brevröstningssatser till väljare vid förfrågan. Felaktighet i materiallistan i 
Handbok för kommuner. Information om blanketter i Valid. Ange om det är 
tilläggsbeställning eller reklamation vid valmaterialbeställning i Valid.  

14. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:26V. Klargörande av Valmyndighetens 
ansvar. Avbrott i Valid under förmiddagen onsdagen den 17 augusti. Partierna 
ansvarar för distribution till röstmottagningsställen. Information om 
distribution om kommunexterna förtidsröster finns under Arbetsmaterial i 
Valid. Kom-igång-med-Valid-guide för röstmottagare. Sista dag för partier att 
anmäla sitt deltagande är den 12 augusti 2022. Valsedlar för partiet Ny reform. 
Statistik från förtidsröstningen 2018 finns att se i Valdatasystemet. 
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§ 54 Dnr VAL 2022-000541.4.3.1 

Förtidsröstning med begränsat öppethållande samt 
ambulerande röstmottagning. 

Valnämndens beslut 
Godkänna vidtagna åtgärder utifrån presidiebeslutet samt komplettera med att 
ambulerande röstmottagares röster lämnas in i Boråshallen under 
förtidsröstningsperioden och på valdagen i stadshuset. 

Sammanfattning av ärendet 
Förtidsröstning med begränsat tillträde  

Även partier som inte har rätt att få valsedlar upptryckta eller utlagda kan 
beställa partivalsedlar och distribuera dem till ett röstmottagningsställe. 
Valnämnden och röstmottagarna ansvarar för att lägga ut även dessa valsedlar, 
förutsatt att partiet anmält deltagande i de aktuella valen och att partiet 
distribuerat valsedlarna. Samma sak gäller röstmottagningsställen till vilka 
allmänhetens tillträde är begränsat.  

Eftersom tillträdet är begränsat kan partierna inte själva leverera sina namn- 
eller partivalsedlar direkt till röstningslokalen. Leveransen måste alltså ske 
utanför eller i anslutning till byggnaden. Budskapet till partierna ska därför vara 
att partierna kan komma till röstningslokalen och lämna valsedlarna till 
röstmottagarna på en lämplig plats invid röstningslokalen. Valnämnden kan 
också besluta att alla anmälda partier kan lämna in sina valsedlar till en på 
förhand anvisad plats. Valnämnden behöver då informera samtliga deltagande 
partier inom kommunen att lämna valsedlarna på anvisad plats.  

Alla partier i kommunen ska behandlas likvärdigt. Detta innebär att alla 
anmälda partier ska ges samma rätt i de fall valnämnden beslutar om exempelvis 
uppsamling och distribution utöver vad som krävs enligt vallagen.  

Valnämnden i Borås kommer ha en förtidsröstning med begränsat tillträde på 
anstalten i Borås för allmänna valet 2022. 

Namn- eller partivalsedlar som ska till lokalen med begränsat tillträde ska 
lämnas senast 29 augusti 2022 kl. 17:00 till Stadshuset i Borås Stad till Carl 
Morberg, kommunsekreterare. 

Det går även bra att posta namn- eller partivalsedlar till: 

Borås Stad 

Att: Carl Morberg 

501 80 Borås 
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Gällande ambulerande röstmottagningen kommer Valnämnden ha de 
lagstadgade valsedlarna. Ambulerande röstmottagares röster lämnas in i 
Boråshallen under förtidsröstningsperioden och på valdagen i stadshuset. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Presidiebeslut: Förtidsröstning med begränsat öppethållande samt 
ambulerande röstmottagning 
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§ 55 Dnr VAL 2022-000551.4.3.1 

Beslut att delegera till tjänstgörande ordförande att 
lägga till väljare i röstlängden. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden delegerar till tjänstgörande ordförande att lägga till väljare i 
röstlängden på valdagen den 11 september. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalifikationsdagen för rösträtt i allmänna valen 2022 är den 12 augusti, 30 
dagar innan valdagen. Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för rättelser 
och lägga till väljare i röstlängden om väljare överklagar beslutet och ges rätt att 
läggas till.  

Länsstyrelsen ger Valnämnden i uppdrag att utföra rättelser när kommunen får 
röstlängderna levererat den 8 september. Enligt delegationsordningen har 
Valnämndens ordförande rätt att lägga till väljare i röstlängden med hjälp av 
Valkansliet och beslut från Länsstyrelsen. På valdagen finns 80 vallokaler öppna 
och därmed behöver tjänstgörande ordförande i valdistrikten få delegation på 
att lägga till väljare i röstlängden utifrån Länsstyrelsens beslut. Därmed 
delegerar Valnämnden till tjänstgörande ordförande att lägga till väljare i 
röstlängden på valdagen den 11 september 
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§ 56 Dnr VAL 2022-000501.4.3.1 

Beslut om att Valnämnden delegerar till ordförande och 
vice ordförande att vid behov åtgärda felaktiga 
avprickningar i röstlängden på valdagen den 11 
september. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden delegerar till tjänstgörande ordförande att vid behov åtgärda 
felaktiga avprickningar i röstlängden på valdagen den 11 september. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid varje val 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. 

Det är av största vikt att avprickningen i röstlängden blir rätt från början bland 
annat genom att använda linjal och arbeta lugnt och metodiskt som 
röstlängdsförare samt att agera korrekt vid id-granskningen. 

Som ett stöd till Valnämnderna så har Valmyndigheten gjort ett 
ställningstagande (VAL-391). Korrigering är endast 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 prickats av på fel rad alternativt att man kontaktar väljaren 
och får detta bekräftat.  

Valmyndigheten anser att den felaktiga avprickningen ska åtgärdas genom en 
skriftlig korrigering i röstlängden. 

Valmyndigheten anser 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. 

I det fall en korrigering inte kan ske ska röstmottagaren inte ta emot väljarens 
röst. Det är inte möjligt för väljaren att överklaga den felaktiga avprickningen 
eller röstmottagarens nekande att ta emot valkuvert. En avprickning i 
röstlängden är inte att betrakta som ett beslut och kan därför inte rättas med 
stöd av förvaltningslagen. Väljaren ska upplysas om att denne kan överklaga 
beslutet att fastställa utgången av valet hos Valprövningsnämnden. 
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Beslutsunderlag 
1. Valmyndighetens ställningstagande, val 391 
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§ 57 Dnr VAL 2022-000331.4.3.1 

PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen 
vid allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 
Godkänna vidtagna åtgärder utifrån presidiebeslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
PostNord har rekryterat befintlig personal som ska arbeta med hanteringen av 
förtidsröster. Då Valnämndens nästa sammanträde är den 22 augusti gav 
Valnämnden presidiet i uppdrag att godkänna PostNords personal som ska 
hantera förtidsröstningen vid allmänna valen 2022 då förtidsröstningen startar 
24 augusti. Säkerhetsavdelningen, CKS kommer även få yttra sig utöver 
Valnämndens presidium. Ärendet kommer godkännas av Valnämnden i 
efterhand. Valnämndens presidium godkänner följande namn att arbeta med 
förtidsrösterna och sorterar dessa i uppdrag från Valnämnden. 

Personal som arbetar med förtidsrösterna: 

* Daniel Nylén 

Gruppledare 

* Karin Svensson 

Brevbärare 

* Elsa De-Verdier 

Brevbärare 

* Johan Grönberg 

       Brevbärare 

* Linda Westberg 

Brevbärare 

* Elin Rydberg 

Brevbärare 

* Juan Carlos Fuandez 

Gruppledare 

* Joakim Isaksson 

Gruppledare 
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* Stina Wilke 

Gruppledare 

* Ulf Göransson 

Gruppledare 

* Hanna Samuelsson 

Gruppledare 

* Kalle Gyllander 

Gruppledare 

* Torbjörn Andersson 

Produktionschef 

* Annie Pihläng 

Brevbärare 

* Clara Martinsson 

Brevbärare 

* Sandra Pettersson Hamrefält 

Brevbärare 
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§ 58  Klicka eller tryck här för att ange text. 

Ajournering 

Valnämndens beslut 
Ingen ajournering föranleddes. 
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§ 59  

Övrigt 

Valnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Enochsson redogör för att förtidsröstningen startar den 24 augusti och 
att Valkansliet har fullt upp med att täcka vakanser inför förtidsröstningen samt 
valdagen på grund av att flera anmält sjukfrånvaro. 

Valkansliet håller 10 utbildningstillfällen för de som ska tjänstgöra i 
förtidsröstningen samt som röstmottagare på valdagen. 
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§ 60  

Nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 
Valnämndens nästa sammanträde är den 14 september klockan 09.00, då inleds 
onsdagsräkningen med ett sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens ordförande tackar för dagens sammanträde och meddelar att 
nämnden träffas den 11 september på valdagen för att ut och granska vallokaler 
med samling klockan 08:30 i stadshushallen.  

 

 


	Val av justerare
	Valnämndens beslut

	Anmälningsärenden 2022-08-22
	Valnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Förtidsröstning med begränsat öppethållande samt ambulerande röstmottagning.
	Valnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Beslut att delegera till tjänstgörande ordförande att lägga till väljare i röstlängden.
	Valnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Beslut om att Valnämnden delegerar till ordförande och vice ordförande att vid behov åtgärda felaktiga avprickningar i röstlängden på valdagen den 11 september.
	Valnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen vid allmänna valen 2022
	Valnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Ajournering
	Valnämndens beslut

	Övrigt
	Valnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Nästa sammanträde
	Valnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet




