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§ 37  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 4 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-16  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 38  

Rapportering från valet till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige den 11 september 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen och konstaterar att in-

för kommande val bör valdistriktsindelningen ses över och 

Brattbergsskolans matsal bör ersättas med annan vallokal. 

Sammanfattning 

Bemanningen i vallokalerna 

I varje vallokal tjänstgjorde totalt åtta röstmottagare som arbetade 

fyra och fyra i två olika arbetspass. Från kl 20.00 arbetade samtliga 

tills rösträkningen var klar.  

Brattbergsskolans vallokal hade två extra rösträknare på valkvällen 

och i Götlunda tjänstgjorde en extra rösträknare efter kl 20.00. 

Utbildningar 

Samtliga röstmottagare har utbildats inför valet vid två olika till-

fällen, måndag 22 och onsdag 24 augusti. Utbildningarna genom-

fördes av kanslichef med stöd av övrig kanslipersonal. Valnämndens 

ledamöter och ersättare inbjöds att delta. 

Röstmottagare vid förtidsröstningen i Biblioteket utbildades separat 

den 16 augusti. 

Vallokaler 

De flesta vallokaler har fungerat bra.  

Brattbergsskolans matsal upplevdes som trång och det fanns inte 

möjlighet till separat ingång och utgång. Till nästa val bör annan 

lokal nyttjas. 

Förtidsröstning                                                                                              

Totalt togs 4 547 förtidsröster emots varav 4 268 röster till egna kom-

munen och 279 som skickades till andra kommuner.  

Förtidsrösterna utgjorde 49,5 % av samtliga röster (beräknat på val-

deltagande i kommunvalet). 
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Förtidsröstning på biblioteket 

11 personer arbetade som röstmottagare. Biblioteket tog emot 3 974 

förtidsröster, varav 278 till annan kommun. Det var stundtals lång kö 

till förtidsröstningen, framförallt under den sista veckan. 

Då förtidsröstningen tenderar att öka för varje val bör ytterligare en 

förtidsröstningslokal övervägas inför nästa val (ev endast under sista 

veckan före valet). 

Förtidsröstning i Medåker 

På valdagen genomfördes förtidsröstning i Medåker mellan kl 10.00 

och 14.00 av 3 röstmottagare. Totalt togs 213 förtidsröster emots, 

varav de allra flesta senare kördes ut till vallokalen för Götlunda 

valdistrikt. 

Vi valde inför detta val att inte ta med Medåker som förtidsröst-

ningslokal på röstkortet, då det skapade förvirring vid förra valet.  

Röstning på kommunens vårdboenden 

Institutionsröstningen genomfördes under söndag 4/9 och måndag 

5/9. Totalt togs 67 röster emot; Trädgården 10, Åspegeln 12, Göt-

gården, 12, Strömsborg 18 och Strandgården 15. 

Ambulerande röstmottagare 

Ambulerande röstmottagning genomfördes vid 3 olika tillfällen, vid 

8 olika adresser och totalt togs 13 röster emot. 

Material 

Lagändringen om avskärmning av valsedelsställen och att röstande 

skulle vara ensamma bakom valsedelsstället, i syfte att stärka val-

hemligheten, medförde köbildning till samtliga vallokaler, vilket 

också rapporterats från hela landet. 

Valdeltagande 

Valdeltagandet i Arboga kommun har minskat något sedan valet 2018. 

 

Kommunvalet: 80,8 % (-1,9 %)  11 365 röstberättigade,  9 182 röstande 
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Centraliserad distribution av namnvalsedlar 

Erbjudandet om centraliserad distribution av partiernas namnval-

sedlar, (partierna lämnade sina valsedlar till valkansliet i förväg och 

valkansliet ombesörjde transporten till vallokalerna tillsammans med 

övrigt valmaterial), nyttjades av samtliga rapportpartier och flera 

andra partier. Endast ett fåtal partier delade själva ut sina valsedlar 

direkt till förtidsröstning och vallokaler. 

Den centraliserade distributionen fungerade bra, men innebar 

mycket merarbete för valnämndens kansli. 

Valdistriktsindelningen 

Inför valet 2026 bör en översyn av valdistriktsindelningen genom-

föras.  

Obalans i antalet röstberättigade: Distrikt Brattberget-Strömsnäs och 

Götlunda-Medåker har ca 1 800 röstberättigade vardera, medan 

Herrängen-Ekbacken (Gäddgårdsskolan) endast har drygt 900 röst-

berättigade. 

Geografiskt: Distrikt Götlunda-Medåker sträcker sig från norra kom-

mungränsen ner till Hjälmaren, och Landsförsamlingen-Vasastaden 

(Nybyholmsskolan) sträcker sig från Hjälmaren och går i en halv-

cirkel väster om tätorten till Vasastaden. 

Övrigt 

Ett ökat antal förtidsröster medförde att flera valdistrikt inte hade 

hunnit gå igenom förtidsrösterna och markerat i röstlängden när 

vallokalen stängde kl 20.00. Markeringarna måste göras innan rös-

terna kan läggas i valurna. Första timmen/timmarna efter kl 20.00 

fick läggas på att gå igenom förtidsröster, vilket medförde att röst-

räkningen försenades. Sista distrikten var klara med rösträkningen 

ca kl 03.30! 

Noterat av valnämndens ledamöter och synpunkter från väljare 

Insyn bakom valsedelsstället från köande väljare - justerades. 

(Brattbergsskolan) 

Trångt i vallokalen + långa köer. (Brattbergsskolan) 
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Oordning i valsedelställ i en vallokal. 

Irritation på Biblioteket då biblioteksbesökare sökte böcker i hylla 

bakom valsedelsstället. 

Väljare hade svårt att hitta valsedlar då partivalsedlar och 

namnvalsedlar var placerade i olika ställ. 

Framgick inte av röstkortet att det fanns möjlighet att rösta i 

Medåker på valdagen. 

Borde funnit två valsedelställ per vallokal. 

Tydligare uppmärkning på Biblioteket till vallokal respektive 

förtidsröstning. 

Vid lång köbildning borde stolar ställt ut till köande som hade svårt 

att orka stå. 
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§ 39  

Rapportering från valnämndens preliminära 
rösträkning den 14 september 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Vid valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) 

hanterades/granskades: 

102 röster inkomna från andra kommuner på valdagen och fram t o m 

onsdag, 63 förtidsröster från Medåker på valdagen, 54 förtidsröster 

från Biblioteket på valdagen, 20 brevröster från utlandet, 9 ambassad-

röster, 2 felsända förtidsröster samt röster underkända i vallokal. 

Deltog vid granskning och räkning gjorde valnämndens kansli och 

valnämndens ordförande. Under de första 15-20 minuterna fanns 

även en åhörare på plats. 

  


