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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/39 

2022-08-31 Valnämnden 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om att upphäva beslut om 
delegation samt om att fördela arbetsuppgiften 
korrigering av felaktiga avprickningar och nekande 
att rösta 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att 
o upphäva beslut § 37/2022 om att delegera till ordföranden i vallokalerna att 

fatta besluta om korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta 
o fördela arbetsuppgiften korrigering av felaktiga avprickningar och nekande 

att rösta till ordföranden i vallokalerna 

Ärendet 
Valnämnden beslutade 2022-08-18 (§ 37/2022) att delegera till ordförandena i vallokalerna att fatta 
beslut om korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta. Valkansliet har dock 
uppmärksammat att möjligheten i kommunallagen att delegera enbart omfattar anställda i 
kommunen. Röstmottagare är inte anställda i kommunen utan de är uppdragstagare, det gäller 
även ordförande och vice ordförande. Med hänsyn till detta går det inte rent formellt att delegera 
den beslutsrätten. Valkansliet föreslår därför att det tidigare beslutet om delegation upphävs. 

Valmyndigheten är dock tydlig med att det av praktiska skäl är lämpligt att det är ordförandena i 
vallokalerna som ska genomföra den här uppgiften. Valkansliet föreslår att valnämnden fördelar 
arbetsuppgiften korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta till ordförandena i 
vallokalerna så att det fortfarande är tydligt att det är de som ska göra det.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Valnämndens beslut § 37/2022 ”Beslut om delegation av rätt att besluta om korrigering av 

felaktiga avprickningar och nekande att rösta”, 2022-08-18. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 37 Beslut om delegation av rätt att besluta om 
korrigering av felaktiga avprickningar och nekande 
att rösta 
VN 2022/39 

Valnämndens beslut 
- Valnämnden beslutar att delegera till ordförandena i vallokalerna att fatta beslut om 

korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta.  

Sammanfattning av ärendet 
Valmyndigheten har publicerat ett vägledande ställningstagande gällande felaktig avprickning och 
nekande att rösta (VAL-391).  

Av ställningstagandet framgår bl.a. följande. En avprickning i röstlängden är inte att betrakta som 
ett beslut och kan därför inte rättas med stöd av förvaltningslagen. Valmyndigheten anser i stället 
att den felaktiga avprickningen ska åtgärdas genom en skriftlig korrigering i röstlängden. 

Valmyndigheten anser att en korrigering av en felaktig avprickning endast ska göras om den 
person som felaktigt avprickats i röstlängden fortfarande befinner sig i vallokalen. Om väljaren 
lämnat vallokalen bör korrigering endast ske i undantagsfall och under vissa särskilda 
förutsättningar. 

I det fall en korrigering inte kan ske ska röstmottagaren inte ta emot väljarens röst. Det är inte 
möjligt för väljaren att överklaga den felaktiga avprickningen eller röstmottagarens nekande att ta 
emot valkuvert. Väljaren ska upplysas om att hen kan överklaga beslutet att fastställa utgången av 
valet hos Valprövningsnämnden. 

Bedömningen av om en korrigering eller ett nekande ska göras är av sådan art att bedömningen 
ska göras av valnämnden. En praktisk hantering kräver dock att nämnden beslutar att det är 
ordföranden i vallokalen genomför sådana åtgärder. Med hänsyn till detta behöver valnämnden 
fatta ett sådant beslut.  

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att delegera till ordförandena i vallokalerna att fatta beslut om 

korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delegation av beslut om korrigering av felaktiga avprickningar 

och nekande att rösta”, kanslichef Jenny Beckman, 2022-08-08. 

 

4


	Kallelse förstasida
	Beslut om att upphäva beslut om delegation samt om att fördela arbetsuppgiften korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta
	Tjänsteskrivelse- Beslut om att upphäva beslut om delegation samt om att fördela arbetsuppgiften korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta
	Beslut VN 2022-08-18
Beslut om delegation av rätt att besluta om korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta 


