
 
 

 

Valnämnden 
   

     Kallelse/föredragningslista 1 (1)  

     2022-08-25  

 

Sammanträde med valnämnden  

Tid: Torsdag den 1 september 2022 kl 16:00 

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.   

Ordförande: Susanne Jakobsson (M)  

Sekreterare: Stella Vallgårda  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller behöver delta på distans kan mejla till 
stella.vallgarda@knivsta.se 

Föredragningslista 

                   Beslutsärenden 

 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

 
Informationsärenden   

4. Förordnade röstmottagare i förtidsröstningen   

5. Förordnande av röstmottagare i vallokal 

6. Schema för valnämnden under valdagen 11 
september 2022  

7.  Anmälan av delegationsbeslut  

Ordförandebeslut förordnande av röstmottagare i 
förtidsröstningen som deltog vid extra utbildningstillfälle 
2022-08-22.  

mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-22 

Diarienummer 
VN-2022/30 

   

 

Valnämnden 

Förordnande av röstmottagare  i vallokal 2022 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden förordnar röstmottagare, ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt i 
enlighet med listan upprättad 2022-09-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har tolv valdistrikt vilka alla ska ha en vallokal. I varje vallokal ska minst fyra 
personer förordnas varav en är ordförande och en vice ordförande. För att förordnas som 
röstmottagare krävs att personen har genomgått utbildning.  
 

Bakgrund 

Vallagen (2005:837) 3 kap. 5 § 2 st. fastslår att endast de som har ”fått sådan utbildning som 
behövs för uppdraget” kan förordnas till röstmottagare.  
 
På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare som behövs för att 
röstmottagningen ska kunna genomföras. Det krävs minst tre röstmottagare närvara för att 
kunna motta röster. En av röstmottagarna måste också vara är ordförande eller vice 
ordförande enligt 3 kap. 6 § samma lag.  
 
Röstmottagarna ansvarar för ordningen i vallokalen, mottar väljarnas röster samt genomför 
den preliminära rösträkningen under valnatten.  
 
I Knivsta föreslås sju personer förordnas i varje lokal, samt ett antal personer som kommer 
fungera som reserver på valdagen. I händelse av att en person är sjuk på valdagen kommer 
reserven att ta den personens plats.  
 
En särskild lista över de personer som genomgått valnämndens utbildning inför valet 2022 
lämnas på mötet. Av listan framgår vilka personer som genomgått utbildning, vilken lokal de 
föreslås tillhöra samt vem i respektive lokal som föreslås som ordförande respektive vice 
ordförande.   
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Kostnaden för ersättningar till röstmottagarna beräknas uppgå till cirka 407 000 kronor. 
Kostnaden tas från valnämndens driftsbudget.   
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat, 2022-08-22 

Lista över personer som genomgått utbildning för att vara röstmottagare i vallokal, daterad 
2022-09-01 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

 

Åsa Franzén  

Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

Beslutet berör inte barn. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

Ej relevant. 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

Ej relevant.  

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-22 

Diarienummer 
VN-2022/31 

   

 

Valnämnden 

Schema för valnämnden under valdagen 11 september 2022 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden fastställer schemat över valdagen i enlighet med förslaget upprättat på mötet 
2022-09-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska sammanträda på valdagen för att kunna fatta viktiga beslut och för att utöva 
tillsyn över röstmottagningen i röstnings och vallokaler. Valdagen är lång. För att 
valnämndens ledamöter ska kunna vila upp sig och för att se till att samtliga lokaler besöks 
fattar valnämnden beslut om ett schema över arbetet under dagen.  

 

Bakgrund 

Valdagen är lång. För att valnämndens ledamöter ska kunna vila upp sig och för att se till att 
samtliga lokaler besöks fattar valnämnden beslut om ett schema över arbetet under dagen. 
Tidigare val har valnämnden träffats inför öppningen av vallokalerna, dvs. före 08:00 för att 
säkerställa att vallokalerna har öppnat.  

 

Ordförande eller vice ordförande är närvarande i kommunhuset medan övriga ledamöter 
besöker de olika vallokalerna för att kunna rapportera hur arbetet går.  

 

Valnämnden är också närvarande för att ta emot de räknade rösterna på kvällen. På 
sammanträdet i juni diskuterades ett förslag till schema. Valnämnden har under sommaren 
fått komma med synpunkter. Då valnämnden har fått en ny ledamot föreslår dock valkansliet 
att schemat slutligt fastställs under sittande möte. Schemat som det såg ut i juni bifogas som 
underlag med justeringen att Stig besöker vallokalerna i Lagga-Östuna och Husby- 
Långhundra då det är på väg till och från bostaden.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-22 

Förslag till schema 2022-08-22 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Valnämnden 

 

 

 

 

 

Åsa Franzén  

Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet berör inte barn 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant.  

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Tid: Aktivitet Susanne Bengt-Åke Anders Ann Germund Marcus Malin Sven Stig

07:30
Samling Tilassalen, 

Telefonväkteri

08:00
Sammanträde, 

Vallokaler öppnar

08:30 Transport 12/9

09:00 Susanne och Bengt-Åke 

09:30 Anders (följebil)

10:00

10:30

11:00 Transport14/9

11:30 Susanne och Bengt-Åke 

12:00 Ann (följebil)

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00
Återsamling, 

Vallokaler stänger 

20:30

3 vallokaler och 

förtidsröstning 
4 vallokaler 3 vallokaler 4 vallokaler

3 vallokaler och 

förtidsröstning 
3 vallokaler 2 vallokaler

Valdagen den 11 september 2022

21:00 till 

sent

Valsedlar kommer 

från distrikten

Återsamling, fika 

Tilassalen

Tilassalen

Tilassalen

Tilassalen

Tilassalen

Tilassalen

Lagga skola, 

Långhundra 

skola

Tilassalen

Tilassalen

Tilassalen

Kommunhuset, 

Thunmansskolan, CIK

Lagga skola, 

Långhundra 

skola

Adolfsbergsskolan, 

Alsike skola, Alsike 

sporthall

Kommunhuset, 

Thunmansskolan, CIK

Adolfsbergsskolan, 

Alsike skola, Alsike 

sporthall

Adolfsbergsskolan, 

Alsike skola, Alsike 

sporthall

Högåsskolan,Ä

ngbyskolan, 

Björkhallen

Besöka Vallokal

Besöka vallokal
Kommunhuset, 

Thunmansskolan, CIK

Adolfsbergsskolan, 

Alsike skola, Alsike 

sporthall

Högåsskolan,Ä

ngbyskolan, 

Björkhallen

Högåsskolan,Ä

ngbyskolan, 

Björkhallen

Kommunhuset, 

Thunmansskolan, CIK

Högåsskolan,Ä

ngbyskolan, 

Björkhallen
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