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VN § 31   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Valnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg som informationspunkter: 
• Information anmälda partier 
• Redaktionell justering av verksamhetsanalys 
• Nyhetsbrev Valmyndigheten och Länsstyrelsen 
• Justering av Valnämndens bemanning valhelgen och genomgång mottagning valnatten 

 
Och följande ärende ändras från informationspunkt till beslutspunkt: 

• Valnämndens lokala instruktioner 
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VN § 32 Dnr KA 2022/000591  

Förordnande av röstmottagare RKR-valet 2022 

Sammanfattning 

Valnämnden förordnade ett antal röstmottagare i och med sammanträdet 2022-06-22 enligt 
förteckning daterad 2022-06-09. 
Ytterligare röstmottagare har efter detta tillkommit och ska därför förordnas. Detta förordnande 
villkoras med att alla röstmottagare har genomgått obligatorisk röstmottagarutbildning.  

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  
Beslutet följer Vallagen 3 kap. 5 §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Förordnande av röstmottagare - Valsamordnare 2022-07-13 
Förteckning förordnande röstmottagare 2022-08-18 

Valnämndens beslut 

Valnämnden förordnar röstmottagare till RKR-valet 2022 enligt förteckning röstmottagare daterad 
2022-08-18 under förutsättning att denne har genomgått den obligatoriska utbildningen anordnad av 
Valnämnden 2022.   

Skickas till 

Förordnade röstmottagare 
Valkansliet 
Valdistriktens ordförande och vice ordförande 
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VN § 33 Dnr KA 2022/000592 

Delårsbokslut jan-juni 2022 Valnämnden 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden.   
   
Helårsprognos är upprättad efter juni månad. Helårsresultatet prognosticeras till +0 tkr mot budget. 
Ingen avvikelse jämfört med årsprognosen för maj. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande prognos helår för Valnämnden per juni – Valnämndens ordförande 2022-07-15 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner delårsrapporten januari-juni 2022. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
Kommunrevisionens ordförande 
Ekonomiavdelningen  
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VN § 34 Dnr KA 2022/000439 

 
Valnämndens lokala instruktioner 

Sammanfattning 

Valnämndens lokala instruktioner antogs senast 2022-04-28 och delegerade till Valsamordnaren att 
i samråd med ordförande och vice ordförande revidera dessa utefter instruktioner och information 
som kommer från Valmyndigheten inför RKR-valet 2022. 
På sammanträdet 2022-06-22 informerade Valsamordnaren om justeringar som gjorts efter senaste 
antagandet samt att ärendet kommer att tas upp för nytt beslut på sammanträdet 2022-08-18, då 
större justeringar har varit nödvändiga. 

Beslutsunderlag 

Förslag Valnämndens lokala instruktioner 2022-08-17 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar de lokala instruktionerna daterad 2022-08-17.  

Skickas till 

Valdistriktens ordförande och vice ordförande 
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VN § 35  

 
Information 

A) Röstmottagarutbildning uppsamlingstillfällen 
Valsamordnaren informerar de om två uppsamlingstillfällen för utbildning av röstmottagare 
som anordnats 2022-07-06 och 2022-08-17. 
 

B) Information anmälda partier RKR-valet 2022 
Valsamordnaren informerar och visar vart man kan hitta vilka partier som har anmält 
deltagande i RKR-valet 2022. 
 

C) Redaktionell justering av verksamhetsanalys 
Valnämndens ordförande informerar om en redaktionell justering som gjorts i 
verksamhetsanalysen. Justerat är datumen under rubrik 2.1.2 Brevröstningsprocedur. Nya 
datum för att räkna inkomna brevröster är 2022-07-28 – 2022-08-23 och för att registrera 
dessa dagligen är från och med 2022-08-24. 
 

D) Nyhetsbrev Valmyndigheten och Länsstyrelsen 
Valnämndens ordförande informerar kortfattat om innehåll i Valmyndighetens nyhetsbrev 
2022:20V – 2022:26V, samt i Länsstyrelsens nyhetsbrev daterade 2022-08-04 och  
2022-08-12. 
 

E) Valnämndens bemanning valhelgen 2022 
Valnämndens ordförande går igenom justering av Valnämndens bemanning på valdagen 
samt kort om mottagning på valnatten. Manual för mottagning på valnatten delas ut till 
närvarande ledamöter. 
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