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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Valnämnden

Plats och tid

Oceanen, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 30 augusti 2022,
kl 13:00-13:45

Beslutande ledamöter

Marina Nord Öberg (PO), ordförande
Agneta Brendt (S), 1:e vice ordförande
Bo Lindgren (S)
Jan-Erik Skoglund (M)
Peter Jonaszon (MP)
Mats Olsson (C)
Olle Jonsson (V)
Kent Sjöberg (KD)

Ersättare

Jesse Ljung (C)

Övriga närvarande

Sekreterare Annika Forslin

Justerare

Olle Jonsson

Justeringens plats och
tid

Digital justering via bank ID, tisdag 30 augusti

Underskrifter
Sekreterare
Annika Forslin
Ordförande
Marina Nord Öberg
Justerare
Olle Jonsson

Paragrafer §§ 23-25
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-30

Valnämnden

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Valnämnden

Sammanträdesdatum 2022-08-30
Datum då anslaget
publiceras

2022-08-31

Förvaringsplats för
protokollet

Stabsenheten, kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Annika Forslin

Datum då anslaget
tas bort

2022-09-21

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnden

2022-08-30

Innehållsförteckning
§ 23 Dnr 2022-000016 - 110
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Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnden

§ 23

2022-08-30

Dnr 2022-000016 - 110

Valgeografi - valdistrikten Håsta och Idenor
Valnämnden beslutar
att erbjuda förtidsröstning på Håsta skola och Idenors skola söndagen den 11
september 2022 kl 8:00-20:00. Beslutet innebär att båda valdistrikten har såväl
vallokal som röstningslokal (förtidsröstning), samt
att delegera till valnämndens ordförande att vid behov utöka förtidsröstningen
inom ramen för det mobila biblioteket.
Sammanfattning
En förväxling i valgeografin har skett under arbetet med de digitala kartor som
ligger till grund för uppgifterna på röstkortet i valet 2022. Håsta och Idenor har
bytt plats. Eftersom förväxlingen gäller valgeografin och inte bara att vallokaler
har förväxlats är det inte möjligt att justera detta innan valet enligt
Valmyndigheten. Det är alldeles för nära inpå. Förväxlingen upptäcktes under
vecka 34 och felsökning pågår.
Under vecka 35 kommer brev att skickas ut till alla drabbade väljare med
information om det inträffade och om hur de kan gå tillväga för att rösta.
Möjligheten till att översätta brevet till andra språk ses över.
För att undvika att väljare avstår från att rösta på grund av den ändrade
vallokalen föreslås att valnämnden öppnar upp för möjligheten att förutom att
rösta i vallokal också erbjuda förtidsröstning på valdagen i respektive område.
Om det finns både vallokal och röstningslokal i valdistriktet kan alla väljare
rösta i båda distrikten.
De röstningslokaler som hålls öppna för förtidsröstning ska enligt vallagen vara
öppna för alla om de inte är röstningslokaler med begränsat tillträde, t ex vid ett
äldreboende. Detta innebär att väljare från andra valdistrikt också har rätt att
förtidsrösta vid Håsta och Idenors skola.
Beslutsgång
Olle Jonsson (V), Kent Sjöberg (KD) och Jan-Erik Skoglund (M) yrkar bifall till
förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Valadministrationen

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnden

§ 24

2022-08-30

Dnr 2022-000018 - 110

Preliminär rösträkning (tidigare kallad
onsdagsräkningen)
Sammanfattning
I vallagen står det att på onsdagen efter valdagen ska valnämnden sammanträda
för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna.
Sammanträdet är offentligt. Resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.
Räkningen kallas preliminära räkningen (tidigare kallad onsdagsräkningen).
Valmyndigheten bedömer dock i ett ställningstagande från år 2022 att den som
kandiderar på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning
räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser.
Nämnden diskuterade på sitt sammanträde den 7 juni deltagande från
valnämnden på den preliminära rösträkningen och kom överens om att endast
ordförande som är politiskt obunden deltar på den preliminära rösträkningen.
Frågan har nu utretts vidare och valadministrationen har funnit att valnämnden
ska sammanträda på den preliminära rösträkningen den 14 september.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnden

§ 25

2022-08-30

Dnr 10

Övriga frågor
Sammanfattning
Kent Sjöberg (KD) ställer en fråga gällande namnvalsedlar i röstlokalerna
(förtidsröstningen), där han undrar om det finns något telefonnummer man kan
ringa för att ta reda på om partiets valsedlar har tagit slut. Valnämndens
ordförande Marina Nord Öberg svarar att det inte finns något telefonnummer
att ringa men att röstmottagarna är behjälpliga i att se över att partiernas
namnvalsedlar inte tagits slut när partierna kommer och frågar.
Peter Jonsson (MP) undrar hur det kunde bli fel i valgeografin för valdistrikten
Håsta och Idenor (det som behandlades under § 23). Valnämndens ordförande
Marina Nord Öberg svarar att valadministrationen håller på att undersöka det.
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