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Valnämnden

Valnämndens uppdrag under valdagen och under valnämndens
preliminära rösträkning 2022
Förslag till beslut

Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning
Valnämndens arbetsutskotts huvudsakliga uppdrag under valdagen den 11
september är att genom observation säkerställa att valet genomförs rättssäkert,
effektivt och tillgängligt.
Vid valnämndens preliminära rösträkning den 14 september, har valnämndens
arbetsutskott ett sammanträde från förrättningens början till förrättningens slut.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden är en av de obligatoriska nämnder som varje kommun ska ha enligt
lag. Enligt vallagen är valnämnden är en lokal valmyndighet som ansvarar för
genomförandet av röstningen i kommunen. Därmed ansvarar nämnden för att utse
och utbilda röstmottagare, se till att det finns vallokaler och lokaler för
förtidsröstning samt att se till allt material finns på plats då röstning ska
genomföras.
Under 1990-talet övergick valnämnden i Huddinge från att vara en arbetande
nämnd till att inrätta ett valkansli med tjänstemän, som för valnämndens räkning
genomför det praktiska arbetet inför ett val. Även om förberedelserna och
genomförandet har övertagits av tjänstemän så har valnämndens arbetsutskott
sedan länge tagit på sig uppgiften att delta under valdagen på olika sätt.
Eftersom det inte finns några lagkrav på att nämnden ska sammanträda eller
kunna fatta beslut under valdagen behöver valnämndens uppgifter under valdagen
förtydligas. Däremot finns lagkrav i samband med valnämndens preliminära
rösträkning.

Valnämndens arbetsuppgifter under valdagen genom åren
Utkörning av förtidsröster på valdagen
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Mellan 1999–2014 så har logistikpersonal tillsammans med ledamöter från
valnämnden kört ut sent inkomna förtidsröster till valdistrikten på valdagens
eftermiddag. Utkörningen gjordes fram till de allmänna valen 2018 när PostNord
övertog ansvaret för distribution av förtidsrösterna till vallokalerna.
Besök i valdistrikten
Valnämndens arbetsskott har fram till valet 2018 observerat hur röstmottagningen
i valdistrikten förflutit i samband med utkörningen av förtidsröster. Vid valet 2018
skedde besöken i samarbete med valets logistikpersonal som körde runt
ledamöterna efter ett överenskommet schema.
Under valdagen 2018 besökte arbetsutskottets ledamöter majoriteten av
Huddinges valdistrikt. Besöken var uppskattade av såväl valnämndens
representanter som röstmottagarna. Syftet med besöken är att observera att valet
genomförs rättssäkert, effektivt samt tillgängligt och enligt det som följer av
Valmyndighetens instruktioner och valnämndens beslut.
Valkansliets tjänstemän har inte själva möjligheten att åka ut till valdistrikten
under valdagen utan behöver jobba administrativt för att stötta valdistrikten på
andra sätt. Det är således motiverat att valnämndens arbetsutskott besöker
valdistrikten för att observera röstmottagningen vid de allmänna valen 2022. Det
är viktigt att valnämndens ledamöter och ersättare har tillräcklig kunskap om hur
röstmottagning ska gå till för att vid behov kunna ge röstmottagarna råd och
guidning.
Om det logistiskt sett är möjligt ska valnämndens arbetsutskott vid sina
observationsbesök dela ut godislådor till valdistrikten.
Övriga arbetsuppgifter under valdagen
Utöver att de ovan nämnda uppgifterna ska ledamöterna vara valkansliet
administrativt behjälpliga i den utsträckning som är möjlig, genom att bland annat
söka efter väljare i röstlängden. De ska också vara närvarande under
resultatmottagningen på valnattskvällen.
Sist men inte minst ska nämnden vara beslutsmässig under hela dagen vilket
innebär att antingen ordförande eller vice ordförande ska vara på plats i
Kommunhuset under hela valdagen. Detta ska man således ta hänsyn till vid
planering av besök i valdistrikten samt vid ambulerande röstmottagning.

Valnämndens uppdrag på valnämndens preliminära rösträkning
Onsdagen den 14 september äger Valnämndens preliminära rösträkning
(onsdagsräkning) rum. Enligt vallagen är förrättningen ett valnämndssammanträde
och är offentligt. Ändringar i vallagen gör också att rösträkningen i särskilda fall
kan fortsätta även på torsdagen om det är nödvändigt. Detta inträffade i Huddinge
2018.
Valnämndens ordförande öppnar förrättningen och sammanträdet pågår fram till
dess att alla röster är räknade. Enligt tradition deltar endast valnämndens
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arbetsutskott vid valnämndens preliminära rösträkning. Nämndens uppgift är inte
att i vara rösträknare utan leder formellt sett arbetet genom observation för att
säkerställa att rösträkningen sker effektivt och rättssäkert.
Eftersom rösträkningen pågår under större delen dagen, och i vissa fall en bit in på
kvällen, är det lämpligt med en uppdelning så att det alltid finns en beslutsmässig
nämnd på plats.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens synpunkter
Det är viktigt att säkerställa förtroendet för de allmänna valen och för den
preliminära rösträkningen i synnerhet. Valnämnden och valnämndens
arbetsutskotts arbetsuppgifter under valdagen och under valnämndens preliminära
rösträkning bör således i första hand fullgöras genom observation och stöd till
valkansliet och röstmottagare.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget medför vissa ekonomiska kostnader eftersom närvarande ledamöter får
arvode under valdagen.

Roger Kilman
Chef valkansliet

Beslutet ska skickas till
Valnämndens arbetsutskott
Chef för valkansliet

