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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-23

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Sammanträdets inledning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-23

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Doris Fröberg (C) väljs att tillsammans ordförande Niklas Nilsson (S) justera 

protokollet. Protokollet justeras digitalt.
3. Föredragningslistan fastslås.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-23

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32 - Utvärdering Valet 2022 
(22/VN/23)

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har tillsammans med ordförande i valnämnden genomfört en utvärdering 
tillsammans med valdistriktens ordförande och de ansvariga röstmottagarna i 
förtidsröstningslokalema. Utvärderingen finns bilaga till ärendet

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslås besluta att utvärderingen tas som information och läggs till 
handlingarna.

Beslut 
Valnämnden beslutar att utvärderingen tas som information och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 TS RKR-utvärdering 2022
 Utvärdering RKR-valet 2022

Paragrafen är justerad
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Utvärdering Valet 2022
§ 32

22/VN/23
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/VN/23 

Utvärdering RKR-valet 2022

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har tillsammans med ordförande i valnämnden genomfört en utvärdering tillsammans 
med valdistriktens ordförande och de ansvariga röstmottagarna i förtidsröstningslokalema. 
Utvärderingen finns bilaga till ärendet.

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslås besluta att utvärderingen tas som information och läggs till handlingarna.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Anna Lindqvist

Förvaltningschef Valsamordnare

Bilagor
Utvärdering RKR-valet 2022
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Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen DNR: 22/VN/23

Utvärdering av arbetet kring 
RKR valet 2022
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1 Inledning och/eller bakgrund
Under våren 2022 godkände valnämnden en projektplan för valet 2022, i denna 
projektplan angavs de mål som satts upp:

 Att kommuninvånarna ges möjlighet att rösta. 
 Att lagar och regler följs.
 Genomföra valet rättssäkert och detta sker i demokratisk anda.

Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppgift verkställa de beslut som 
valnämnden tagit angående valet. Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppgift 
att ta fram en övergripande planering, budget och vara en sammanhållande 
funktion.

Mellan den 24 augusti till den 11 september hölls förtidsröstning i RKR valet 2022. 
i Hallsbergs Kommunen, under den perioden hölls förtidsröstning i åtta lokaler.

På valdagen den 11 september förrättades det val i 11 valdistrikt.

2 Utvärderingar
Vi har haft två utvärderingssamtal. Ett tillfälle där röstningsmottagarna som 
ansvarade för röstningslokalerna samt ordförande och vice ordförande i 
valdistrikten bjöds in att delta (alla valdistrikt utom Långängen, Svennevad och Bo 
fanns representerade) och valkansliet har utvärderat tillsammans med 
valnämndens ordförande.

3 Utbildning
Utbildning för röstmottagare i förtidsröstningen hölls vid 5 tillfällen i augusti.

Utbildning för röstmottagare under valdagen hölls vid 7 tillfällen i augusti.

Utbildning för ordförande och vice ordförande hölls vid 1 tillfälle.

Generellt för utbildningarna har varit att deltagarna uppskattat dem. Däremot har 
vi på valkansliet märkt att vi behöver vara ännu tydligare med den information 
som förmedlas. 

 Mer praktiska övningar på utbildningarna. 

  Utbildningen ska vara på kvällstid.

 För mycket fokus på allmän information om valet tyckte ett valdistrikt.

 Dom flesta valdistrikten tyckte, den allmänna information om valet är så 
pass viktig att den måste få utrymme.
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4 Förtidsröstningslokaler 
Nedan följer en utvärdering av varje enskild förtidsröstningslokal

4.1 Åsen, Hallsberg Ny lokal
- Högt valdeltagande.

- Bra lokal, mycket utrymme.

- Bra bemanning, första timmen många dagar krävdes extra personal.

4.2 Werners backe, Hallsberg Ny lokal
- Lokalen fungerar bra för förtidsröstning.

- Ökat valdeltagande 

- Problem vid första tillfälle med programmering av dörr.

4.3 Matsalen Sköllersta skola, Sköllersta Ny lokal
- Lokalen fungerade bra.

- Städningen fungerade inte, matrester låg kvar vid flera tillfällen.

4.4 Esslatorps dagcentral, Vretstorp
- Bra lokal.

- Ökat valdeltagande.

4.5 Folkets hus, Pålsboda Ny lokal
- Bra lokal.

- Försöka att få till ett bättre flöde med köerna, använda mer 
avspärrningsband.

4.6 Folkets hus, Östansjö 
- Bra lokal.

4.7 Biblioteket, Hjortkvarn 
- Lokalen blir för liten, vi behöver titta på en annan lokal.

- Stor ökning av valdeltagande.

5 Personal vid förtidsröstningen
Generellt har personalen vid förtidsröstningen fungerat bra. Vi har utvärderat 
varje enskild person och det finns ett förslag på vilka personer som kan erbjudas 
tjänstgöring i samband med EU-valet 2024.
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6 Ambulerande röstmottagare
- Den ambulerande röstmottagningen har fungerat bra och ökat.

- Antal ambuleringar 68st.

- Mycket uppskattat.

7 Vallokaler och valförrättare på valdagen

7.1 Valförrättare
Vi har utvärderat valdistriktens personal i stort och även stämt av hur arbetet med 
ordförande och vice ordförande fungerade. 

7.2 Valdistrikt

7.2.1 Långängens valdistrikt, Matsalen, Långängsskolan Ny lokal
- Lokalen fungerade bra.

7.2.2 Hässlebergs valdistrikt, Matsalen, Stocksätterskolan 
- Lokalen fungerar bra.

- Bättre skyltning till vallokalen.

- Tejpade de mindre valsedelställen så det blev ett stort, funkade bra.

- Bra med en person som kunde många språk.

7.2.3 Kårstahults valdistrikt, Werners backe Ny lokal
- Lokalen har fungerat bra. Men kanske lite trång. 

- Personalen har inget rum att kunna gå undan.

- Borde kunna använda nödutgången när det rör sig om 1 dag vart fjärde år.

- Problem med var man kunde stå och dela ut valsedlar.

- Bättre skyltning till lokalen.

7.2.4 Vingens valdistrikt, Åsen Ny lokal
- Lokalen fungerade bra. 

- Bra bemanning.

7.2.5 Vadsbrons valdistrikt, Matsalen, Transtenstenskolan
- Lokalen fungerade bra.

- Bra bemanning.

- Köer inne i lokalen.

7.2.6 Vretstorps valdistrikt, Esslatorps dagcentral
- Lokalen fungerade bra. Det är mycket möbler som ska ställas undan.

- Titta på annan lokal, gymnastiksalen skolan.
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- Bra med västarna.

- Anteckna vilka partier och vem som lämnat namnvalsedlar, ifall man blir 
ifrågasatt om varför valsedlarna inte är utlagda.

7.2.7 Östansjö valdistrikt, Folkets Hus 
- Lokalen var trång.

- Köer inne i lokalen

- Bemanning bra.

7.2.8 Sköllersta valdistrikt, Sköllerstaskola matsalen
- Lokalen fungerar, men är i minsta laget. Tittar på om vi kan använda 

gymnastiksalen.

- Fick ej valsedelräknare.

- Långa köer.

7.2.9 Pålsboda valdistrikt, Folket hus Pålsboda Ny lokal
- Lokalen fungerade bra.

- Köer inne i lokalen

- För många i bemanningen.

- Mer stök i valsedelställen.

7.2.10 Bo valdistrikt, Gymnastiksalen, Hjortkvarns skola Ny loakl
- Lokalen fungerade bra.

7.2.11 Svennevads valdistrikt, Församlingshemmet 
- Lokalen fungerade bra.

8 Övrigt

8.1
Synpunkter har inkommit gällande:

- Namnskyltar som är dubbla

- Dåliga kuvert dom små svåra att få i, fönsterkuverten dåligt klister, fick 
teipa.

- Bättre skyltar till några lokaler.

- Valsedelräknare saknas i vissa distrikt.

- Dom stora valselskydden mycket bra.
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- Inrapporteringen till länsstyrelsen tog mycket lång tid.

- Bra med västarna.

- Mindre bemanning till EU-valet.

- Lådor eller något annat till förvaring av alla valsedlar i lokalerna, det kan 
vara svårt att hålla ordning i kassarna.

8.2 Rutiner i vallokal och förtidsröstningslokaler
Valdistrikten och valkansliet har uppmärksammat ett antal olika 
förbättringsområden gällande rutiner i vallokalen:

- Önskemål om att få veta vilka partier som lämnat namnvalsedlar i 
förtidsröstningen så att vallokalerna kan förbereda sina valsedelsställ.

9 Valkansliet
Nedan finns de synpunkter som inkommit samt de synpunkter som valkansliet 
själva noterat: 

- Tillgängligheten har varit bra.

- Bra bemötande.

- Samarbetet med Post Nord har fungerat bra.

- Sedelräknare, valkansliet behöver se över behovet av inköp av nya 
sedelselräknare.

10 Statistik
Antal röstberättigade 12 606

Antal förtidsröster 4872

Totalt antal röster 10 300

81,60 av de röstberättigade i Hallsbergs kommun har röstat i RKR 2022.
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11 Ekonomi 
Valnämnd Utfall Budget Avvikelse
Intäkter -319 765 -240 920 78 845
Kostnader 811 391 840 920 29 529
Varav Lokalkostnader 17 945 30 000 12 055
Varav Personalkostnader 615 617 469 320 -146 297
Varav Övriga kostnader 177 829 341 600 163 771
Summa 491 626 600 000 108 374

12 Slutsatser och rekommendationer
Många nya lokaler har prövats i detta val och samtliga har fungerat bra. Men till 
EU-valet 2024 behöver vi titta på vallokal i Sköllersta, vi ska även fortsätta att titta 
på om det kan finnas andra lokaler i Vretstorp och norra Hallsberg. 

För första gången lade vi ut en annons på kommunens hemsida om rekrytering av 
röstmottagare över 60 personer anmälde sitt intresse. Ordförande i valnämnden, 
vice ordförande och valsamordnare hade intervjuer med samtliga. Vi är mycket 
nöjda med resultatet och i stort sett alla fick erbjudande om att jobba som 
röstmottagare.

Vi behöver titta efter valsedelräknare, de som vi köpte in för ca 10 år sen blir 
sämre och vi ser ett fortsatt behov i valdistrikten.

Utbildningstillfällen bör vara på kvällstid och man bör utöka tiden till 3 timmar.

Valkansliet arbetade fram ett informationsblad som gick ut till alla hushåll i 
kommunen. Vi har sett en bra effekt av detta, mycket mindre samtal om 
öppettider och dylikt. Bra och tydlig information gick ut till våra kommuninvånare.

Information från valmyndigheten samt länk till filmer och kunskapstest ska skickas 
ut till samtliga röstmottagare innan utbildningen. Kunskapstestet görs hemma och 
sen visar man upp diplomet för valkansliet.

Trots en bra budget så gick det inte att hålla budgeten för valet. Detta beror 
mycket på att vi var tvungna att sätta in fler röstmottagare än tidigare, på grund 
av förändringen insynsskydd av valsedelställ men även på grund av pandemin.

Valkansliet har bestått av 7 personer från kommunstyrelseförvaltningen och Drift- 
och serviceförvaltningen.

Vi på valkansliet känner oss nöjda med att allt fungerat bra och vi genomfört valet 
på ett rättssäkert och effektivt sätt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-23

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 - Anmälan om delegationsbeslut 
(22/VN/21)

Ärendebeskrivning 
Under RKR-valet har ett delegationsbeslut tagits gällande förordnande av röstmottagare

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslås ta anmälan om delegationsbeslut som information.

Beslut 
Valnämnden ta anmälan om delegationsbeslut som information.

Beslutsunderlag 
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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Anmälan om delegationsbeslut
§ 33

22/VN/21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-11-23

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Nästa sammanträde hålls den 8 november 2023 kl 15-17.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets avslutning
§ 34
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