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§ 27  
 
Godkännande av dagordningen  
Beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen. 
 
___________ 
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§ 28     VN 2022/22 
 

Dataskyddsombud 

Beslut 
Valnämnden utser Tina Forstén-Kärrström som sitt dataskyddsombud från och med 
26 augusti 2022. 
 
___________ 
 
Ärendet  
Enligt artikel 37.1 i dataskyddsförordningen ska ett dataskyddsombud utses när en 
myndighet eller ett offentligt organ behandlar personuppgifter. Varje 
personuppgiftsansvarig ska utse sitt dataskyddsombud. Personuppgiftsansvarig är 
den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen 
för behandlingen av personuppgifter. Med anledning av att nuvarande 
dataskyddsombud avslutar sin tjänst i Trosa kommun behöver nytt 
dataskyddsombud utses.  
 
Ärendets beredning  
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-08-08.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 29 VN 2022/12 
 

Ambulerande röstmottagning vid val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 

Beslut 
1. Möjligheten att rösta genom ambulerande röstmottagare ska erbjudas under 
hela förtidsröstningsperioden 24 augusti till och med 11 september 2022. 
 
2. Bokning av ambulerande röstmottagning ska ske senast kl. 12:00 på valdagen 
och ett sista klockslag för den ambulerande röstmottagningen sätts till kl. 17:00 
under valdagen.  
 
3. Valnämnden förordnar Helena Edenborg, Sandra Berwing, Emma Eklund, Tina 
Forstén-Kärrström och Tove Levelind, som ambulerande röstmottagare. 
___________ 
Ärendet  
Valnämnden har möjlighet att utse ambulerande röstmottagare för att hjälpa 
väljare att avlägga sin röst. Väljare som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe 
får om de begär det lämna sina röster i bostaden eller på annan plats till särskilt 
förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare (7 kap. 3a § vallagen, 
2005:837). Röstmottagarna har med sig det material som krävs för att ta emot en 
förtidsröst (7 kap. 1 § vallagen).  
 
Valnämnden får själv bestämma i vilken utsträckning man ska erbjuda dessa 
röstmottagare, dvs. hur många som ska förordnas och vilka dagar dessa 
röstmottagare ska kunna vara tillgängliga för väljarna. Röstning genom 
ambulerande röstmottagare sker efter överenskommelse mellan den röstande och 
valnämndens kansli. Valnämnden har mandat att fatta beslut om hur sent på 
valdagen en väljare kan få hjälp av en ambulerande röstmottagare. 
Röstmottagarna måste ha möjlighet att hinna tillbaka för att lämna rösten i 
röstningslokalen.  
 
För att de ambulerande röstmottagarna ska få goda förutsättningar att hjälpa 
väljare att avlägga sin röst föreslås att ett sista klockslag för ambulerande 
röstmottagning. Tiden sätts till kl. 17:00 och bokning av ambulerande 
röstmottagning ska göras senast kl. 12:00 under valdagen. Bokningar som sker 
efter kl. 12:00 hanteras i den mån de ambulerande röstmottagarna hinner innan kl. 
17:00. 
 
Ärendets beredning  
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-08-08.  
Valmyndighetens ställningstagande angående tidsramar för ambulerande 
röstmottagning, daterat 2022-06-17 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(9) 
Valnämnden 2022-08-15 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 30     VN 2022/23 
 

Korrigering av felaktig avprickning i röstlängd samt 
nekande att rösta 

Beslut  
Valnämnden ger befogenhet till valdistriktens ordförande, vice ordförande ifall 
ordförande inte är närvarande, att korrigera felaktiga avprickningar i röstlängden 
samt att neka en väljare att rösta i enlighet med de särskilda förutsättningar som 
anges i tjänsteskrivelsen daterad den 4 augusti 2022.  
 
___________ 

 
Ärendet  
På valdagen markeras att en väljare har röstat i ett val med en avprickning i 
röstlängden, det vill säga att väljarens valkuvert markeras i kolumnen för 
respektive val som väljaren röstar i när väljarens valkuvert läggs i urnan. 
 
Om en felaktig avprickning sker och inte korrigeras kan det leda till att en väljare 
nekas att rösta. I dessa fall är det av stor vikt för förtroendet för valsystemet att de 
felaktiga avprickningarna i möjligaste mån hanteras lika. Valmyndigheten har i ett 
ställningstagande inför valet 2022 gjort en ny tolkning avseende felaktiga 
avprickningar i röstlängden. Utgångspunkten är att ingen felaktig avprickning i 
röstlängden ska ske och att linjal alltid ska användas.  
 
För att kunna korrigera en felaktig avprickning i röstlängden bör valnämnden 
besluta om de principer som gäller och ge valdistriktens ordförande samt vice 
ordförande befogenhet att, enligt dessa principer, korrigera felaktiga avprickningar. 
Om en väljare som vill rösta redan är avprickad måste denne nekas att rösta. 
Valnämnden ska besluta om hur detta ska ske och ge befogenhet till valdistriktens 
ordförande samt vice ordförande att neka en väljare att rösta ifall denne redan är 
avprickad. 
 
Bedömning av om en korrigering eller ett nekande ska göras, enligt 
Valmyndighetens ställningstagande VAL-391, 2022-06-17, är av en sådan art att 
det ska göras av valnämnden men att en praktisk hantering kräver att nämnden 
ger valdistriktens ordförande, vice ordförande ifall ordförande inte är närvarande, 
befogenhet att korrigera felaktiga avprickningar. 
 
Ärendets beredning  
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-08-04. 
- Valmyndighetens ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas 
att rösta 2022-06-17, VAL-391 
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§ 31     VN 2022/21 
 
Förordnande av röstmottagare på valdagen den 11 
september 2022  

Beslut  
1. Valnämnden förordnar röstmottagare vid valet 2022 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelsen 2022-08-08. 
 
2. Reserver enligt bilagan till tjänsteskrivelsen 2022-08-08 förordnas som 
röstmottagare under förutsättning att de blivit inkallade att tjänstgöra som 
röstmottagare.  
 
3. Förordnandet gäller endast under förutsättning att röstmottagarna genomgått 
den obligatoriska utbildningen som behövs för uppdraget.  
 
4. Valnämnden delegerar rätten till valnämndens ordförande att vid behov förordna 
ersättare för ordförande, vice ordförande och röstmottagare i valdistrikten. 
___________ 

 
Ärendet 
Valkansliet ansvarar för att rekrytera ordföranden till valdistrikten. Kontakt har 
tagits med valdistriktens ordförande från tidigare val. 

Valnämnden har i likhet med tidigare överlåtit till ordförande i respektive valdistrikt 
att rekrytera sina medarbetare. Vid behov har valkansliet hjälp till med 
rekryteringen.   

Vallagen om röstmottagare 
Regler om röstmottagare finns i vallagen 3 kap 4-6§§. Där anges att det på varje 
röstmottagningsställe ska finnas så många röstmottagare som behövs för att röst-
mottagningen ska kunna genomföras.  

I varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en är ordförande 
och en vice ordförande. Vid röstmottagningen måste minst tre röstmottagare vara 
närvarande samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller dennes ersättare. 

Röstmottagare får endast förordnas om de undergått utbildning som behövs för 
uppdraget (3 kap 5 § vallagen). Valnämnden förordnar sedan röstmottagarna.  
 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-08-08. 
– Förordnande av röstmottagare på valdagen den 11 september 2022 
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§ 32     VN 2022/20 
 
Förordnande av röstmottagare vid förtidsröstningen vid val 
till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 

Beslut  
1. Röstmottagare vid förtidsröstningen 24 augusti till 11 september 2022 förordnas 
i enlighet med bilagd lista benämnd ”Röstmottagare i förtidsröstningen” daterad 
2022-08-08. 
2. Förordnandet gäller under förutsättning att röstmottagandet genomgått den ob-
ligatoriska utbildningen som behövs för uppdraget.  
___________ 

 
Ärendet 
De röstmottagare som tjänstgör under val till riksdag, kommun- och regionfullmäk-
tige ska förordnas av valnämnden. Förtidsröstningen börjar den 24 augusti och på-
går fram till och med valdagen den 11 september 2022.  Röstmottagare får endast 
förordnas om de genomgått utbildning som behövs för uppdraget (3 kap. 5 § valla-
gen). 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-08-08.  
– Röstmottagare i förtidsröstningen 2022-08-08 
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§ 33      
 
Övrig information  
Nämnden får information om kommande utbildning för röstmottagare och 
information om valdagen och nämndens tjänstgöring.  
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