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6. Principer kring förtroendevalda som röstmottagare vid 
allmänna valen 2022 (VN 2021.004)
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att en person som förekommer som kandidat på en valsedel vid det 
aktuella valet eller som redan har ett politiskt uppdrag i kommunen inte får arbeta som 
röstmottagare vid allmänna val 2022.

Ärendebeskrivning
I samband med arbetet att ta fram den nya vallagen (2005:837) kom förslag om att personer 
som kandiderar på lista inte bör fungera som röstmottagare. Frågan om huruvida det är 
lämpligt att förtroendevalda tjänstgör i vallokaler hade då diskuterats mycket under en lång 
tid. Den nya vallagen säger inte att förtroendevalda inte ska tjänstgöra som röstmottagare, 
men utifrån rättssäkerhets skäl rekommenderas det att de inte gör det.

Valkansliet i Vallentuna kommun valde att tillämpa denna rekommendation vid rekrytering av 
röstmottagare till valen 2018 och 2019 och i mars 2018 togs ett principbeslut av valnämnden, 
§9 ”Principer kring förtroendevalda som röstmottagare vid allmänna valen 2018 och EU-valet 
2019 (VN 2018.002”). Detta gällde endast de som kandiderar eller har ett uppdrag i 
Vallentuna kommun. Således är det möjligt för en person som kandiderar till 
kommunfullmäktige i annan kommun att ställa upp som röstmottagare i Vallentuna kommun.

Valet ska genomföras så rättssäkert och effektivt som möjligt. Väljarna ska ha förtroende för 
valförfarandet och anse att de fått bra bemötande i och kring vallokalen. I det ligger hur 
röstmottagarna agerar i vallokalen men även hur valsituationen uppfattas av väljarna. Om det 
i vallokalen finns röstmottagare som är kandidater till exempelvis kommunfullmäktige i 
kommunen skulle det kunna uppfattas av väljarens som rättsosäkert eller åtminstone 
olämpligt.

De som röstar ska inte känna sig påverkade av dem som arbetar i vallokalen. Om en 
förtroendevald tjänstgör som röstmottagare i vallokal kan det finnas en riska att den som ska 
rösta upplever det som rättsosäkert och kan komma att ifrågasätta deras opartiskhet vid 
röstmottagningen. Valkansliet anser därför att det skapar bättre förutsättning för att väljarna 
ska ha förtroende för valförfarandet.
Vidare ska även Vallentuna kommun sträva efter att leva upp till lagstiftarnas intentioner.
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Tjänsteskrivelse

Principer kring förtroendevalda som 
röstmottagare vid allmänna valen 2022

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att en person som förekommer som kandidat på en valsedel vid 
det aktuella valet eller som redan har ett politiskt uppdrag i kommunen inte får arbeta 
som röstmottagare vid allmänna val 2022.

Sammanfattning av ärendet
I samband med arbetet att ta fram den nya vallagen (2005:837) kom förslag om att 
personer som kandiderar på lista inte bör fungera som röstmottagare. Frågan om 
huruvida det är lämpligt att förtroendevalda tjänstgör i vallokaler hade då diskuterats 
mycket under en lång tid. Den nya vallagen säger inte att förtroendevalda inte ska 
tjänstgöra som röstmottagare, men utifrån rättssäkerhetsskäl rekommenderas det att 
de inte gör det.  

Valkansliet i Vallentuna kommun valde att tillämpa denna rekommendation vid 
rekrytering av röstmottagare till valen 2018 och 2019 och i mars 2018 togs ett 
principbeslut av valnämnden, §9 ”Principer kring förtroendevalda som röstmottagare 
vid allmänna valen 2018 och EU-valet 2019 (VN 2018.002”). Detta gällde endast de 
som kandiderar eller har ett uppdrag i Vallentuna kommun. Således är det möjligt för 
en person som kandiderar till kommunfullmäktige i annan kommun att ställa upp 
som röstmottagare i Vallentuna kommun.

Valet ska genomföras så rättssäkert och effektivt som möjligt. Väljarna ska ha 
förtroende för valförfarandet och anse att de fått bra bemötande i och kring 
vallokalen. I det ligger hur röstmottagarna agerar i vallokalen men även hur 
valsituationen uppfattas av väljarna. Om det i vallokalen finns röstmottagare som är 
kandidater till exempelvis kommunfullmäktige i kommunen skulle det kunna 
uppfattas av väljaren som rättsosäkert eller åtminstone olämpligt.

De som röstar ska inte känna sig påverkade av dem som arbetar i vallokalen. Om en 
förtroendevald tjänstgör som röstmottagare i vallokal kan det finnas en riska att den 
som ska rösta upplever det som rättsosäkert och kan komma att ifrågasätta deras 
opartiskhet vid röstmottagningen.  Valkansliet anser därför att det skapar bättre 
förutsättning för att väljarna ska ha förtroende för valförfarandet.
Vidare ska även Vallentuna kommun sträva efter att leva upp till lagstiftarnas 
intentioner.
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Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Annica Brozin
Kanslichef Nämndsekreterare

Expedieras till:
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