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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Valkansliet informerar
Ärendebeskrivning
Distribution av namnvalsedlar 
Läget med bemanning av vallokaler 
Köra röster till LST måndag och onsdag 

4. Utse ordförande och vice ordförande i vallokal (VN 2022.004)
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att utse personer enligt bilaga som ordförande respektive vice 
ordförande vid valet 2022.

Ärendebeskrivning
Vallagen (2005:837) säger att röstmottagare ska förordnas av valnämnden samt att som 
röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för 
uppdraget. Valkansliet i Vallentuna har rekryterat och utbildat ca 140 röstmottagare under 
våren 2022. Ett extra utbildningstillfälle hölls den 15 augusti för dem som av olika 
anledningar inte kunde medverka under våren. Samtliga personer som genomgått utbildningen 
har förordnats som röstmottagare enligt bifogat delegationsbeslut. Vallagen säger även att för 
varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare 
för ordföranden. Detta beslut är därför inget förordnande i lagens mening utan det är redan 
gjort i och med delegationsbeslutet.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2022-07-20, Förordnande av ordförande och vice ordförande
 Ordförande och vice ordförande
 Delegationsbeslut, 2022-06-01, Förordnande av röstmottagare
 Bilaga 1, lista röstmottagare 2022-06-01

5. Kvittering av förtidsröster (VN 2022.008)
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att ordförande och vice ordförande i varje vallokal samt tjänstepersoner 
på kommunstyrelsens kansli har rätten att kvittera ut förtidsröster från Post Nord. Se bifogade 
listor över dessa personer.

Ärendebeskrivning
I Vallentuna kommun kommer Post Nord hantera förvaring och leverans av förtidsröster. På 
valdagen den 11 september och på den preliminära rösträkningen den 14 september kommer 
Posten leverera de inkomna förtidsrösterna till de olika vallokalerna samt till kommunhuset.
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Valnämnden måste förordna vilka som ska ha rätten att kvittera leveransen av förtidsrösterna. 
Förslagsvis bör de som är ordförande samt vice ordförande ha rätt att kvittera ut de 
förtidsröster som leverareas till deras vallokal under valdagen den 9 september. Under den 
preliminära rösträkningen den 14 september bör samtliga tjänstemän som arbetar på 
valkansliet har rätt att kvittera ut förtidsröster.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2022-08-11, Kvittering av förtidsröster
 Kommunstyrelsens kansli
 Ordförande och vice ordförande

6. Schema för valnämnden på valdagen (VN 2022.007)

7. Onsdagsräkning

8. Övrigt
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