
Valnämnden PROTOKOLL 1 (6) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-18 §§ 31-38

29 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Sista datum för överklagan 2022-09-17 

Datum när anslaget sätts 
upp 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

2022-08-27 Datum när anslaget tas ner 2022-09-18 

Sammanträde med valnämnden 

Tid: Torsdag den 18 augusti 2022, kl. 16.00-17.00 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus  

Beslutande: Susanne Jakobsson (M) ordförande 

Bengt-Åke Andersson (KNU) vice ordförande 

Marcus Österman (S)  

Ann Gidlund (KD)  

Sven Hedenskog (L) 

Germund Sjövall (MP) 

Anders Eriksson (SD)  

Övriga deltagare: Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare 

Malin Tollbom (V) 

Mötessekreterare: Stella Vallgårda 

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur senast den 25 augusti 2022 

av: Ann Gidlund (KD) och Susanne Jakobsson (M). 



 Valnämnden PROTOKOLL 2 (6) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31

Justering 

Protokollet justeras den 25 augusti av ordföranden och Ann Gidlund (KD), 

justerare. 

§ 32

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar. 

§ 33

Adjungering av ledamot 

Malin Tollbom (V) adjungeras till valnämndens sammanträde 2022-08-18.



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-18  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 34 

Avtal för stationär bevakning i kommunhuset under valdag och onsdagsräkningen. 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

§ 35 

Avgående ledamot 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-18  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 

Förordnande av röstmottagare i förtidsröstningen samt ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslutar  

Valnämnden förordnar röstmottagare i förtidsröstningen enligt lista upprättad 2022-08-18. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har två lokaler för förtidsröstning, en i Kommunhuset och en i Alsike skola. 
Lokalerna ska bemannas med lämpligt antal röstmottagare som förordnas av valnämnden. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-05  

Lista över röstmottagare i förtidsröstningen och ambulerande röstmottagare, upprättad 2022- 
08-18 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-18  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 

Befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller i val- och Röstningslokaler 

Valnämnden beslutar  

Valnämnden antar förslaget till befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller i val- och 
röstningslokaler inklusive de redaktionella ändringar som framkommer på sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 

Vallagen beskriver ett antal moment för hur röstmottagning ska ske. Röstmottagarna 
ansvarar ytterst för att röstningsförfarandet går rätt till. I praktiken har röstmottagare olika 
roller under valdagen. För att underlätta för röstmottagarna har kommunen tagit fram en 
rollbeskrivning för olika arbetsuppgifter i val- och röstningslokalen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-04 

Befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller i val- och röstningslokaler, daterad 2022- 

08-04 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
 

 

  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (6)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-18  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 

Instruktioner för ambulerande röstmottagare 

Valnämnden beslutar  

1. Valnämnden antar instruktioner för ambulerande röstmottagare i Knivsta kommun. 

2. Valnämnden beslutar att de ambulerande röstmottagarna enbart ska ta med sig de 

valsedlar som valnämnden måste tillhandahålla till väljaren. 

3. Valnämnden beslutar att bokningen av ambulerande röstmottagare ska vara öppen 

08.00-16.30 under förtidsröstningen, mellan kl. 12.00–14.00 på helger, samt 

mellan kl. 08.00-16.00 under valdagen den 11 september 2022. 

4. Sista tid att be om assistans av ambulerande röstmottagare är kl. 16.00 på valdagen 

den 11 september 2022. 

Yrkanden  

Marcus Österman (S) yrkar att öppettiderna för bokning av ambulerande röstmottagare ska 
specificeras till ”08.00 – 16.30”. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut tillsammans med Marcus Östergrens 
ändringsyrkande är huvudförslag. Ordföranden ställer förslag mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ambulerande röstmottagning infördes som ett komplement till budröstning för att ge alla 
väljare så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt, samtidigt som 
valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar nivå. För att säkra att ambulerande 
röstmottagning sker på ett likvärdigt sätt föreslås det att instruktioner tas fram.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-04 

Instruktioner för ambulerande röstmottagning i Knivsta kommun, daterad 2022-08-04. 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 


