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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnd
2022-06-20
Vn § 17

Dnr KS 2022/19

Valnämndens delegationsordning
Beslut
Valnämnden antar förslaget till ny delegationsordning.
Ärende
I den delegationsordning som valnämnden den 5 maj antog finns ett fel. Rätt
att besluta om korrigering av röstlängden eller besluta att neka en väljare att
rösta delegeras till respektive valdistrikts ordförande. Då dessa i egentlig
mening inte är anställda av kommunen kan kommunen inte heller delegera
beslutanderätt till dem.
Sedan dess har valmyndigheten förtydligat att åtgärden i fråga inte ska
behandlas som ett delegationsbeslut, men att valnämnden ändå på något vis
bör tydliggöra att röstmottagare får göra korrigeringar i röstlängden, eller
besluta att neka väljare att rösta.
Det är viktigt att kommunens verksamhet utförs på ett lagligt sätt och
delegationsordningen bör därför ändras.
Ekonomi
Ärendet har ingen verkan på kommunens ekonomi.
Tjänstemannaförslag
Förvaltning föreslår att valnämnden antar förslaget till ny
delegationsordning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnd
2022-06-20
Vn § 18

Dnr KS 2022/21

Korrigering i röstlängd och beslut att neka väljare att
rösta
Beslut
Röstmottagare får vid misstänkt felaktig avprickning i röstlängden korrigera
i röstlängden eller neka väljaren att rösta.
Ärende
I den delegationsordning som valnämnden den 5 maj antog finns ett fel. Rätt
att besluta om korrigering av röstlängden eller besluta att neka en väljare att
rösta delegeras till respektive valdistrikts ordförande. Då dessa i egentlig
mening inte är anställda av kommunen kan kommunen inte heller delegera
beslutanderätt till dem.
Sedan dess har valmyndigheten förtydligat att åtgärden i fråga inte ska
behandlas som ett delegationsbeslut, men att valnämnden ändå på något vis
bör tydliggöra att röstmottagare får göra korrigeringar i röstlängden, eller
besluta att neka väljare att rösta.
Kommunen bör i största möjliga mån följa valnämndens rekommendationer.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi
Tjänstemannaförslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår att röstmottagare vid misstänkt
felaktig avprickning i röstlängden får korrigera i röstlängden eller neka
väljaren att rösta.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag och fastslår att svaret är ja.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunkansliet
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