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Genomförande av Valnämndens preliminära 
rösträkning 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden noterar resultatet av genomförd rösträkning och överlämnar detta 

till Länsstyrelsen för slutlig räkning. 

Sammanfattning 

Årets val till riksdag, kommun och regionfullmäktige genomfördes den 11 

september 2022. Valnämnden ska genomföra den preliminära rösträkningen i 

enlighet med valmyndighetens instruktioner. Vid förrättningen ska granskning 

och räkning ske av de förtidsröster som underkänts av valdistrikt, förtidsröster 

som inte har granskats i valdistrikten samt brevröster från utlandet. Resultatet 

ska rapporteras till Valmyndigheten och materialet ska distribueras till 

Länsstyrelsen efter sammanträdets avslutande. 

Beslutsunderlag 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 19 augusti 2022. 

Barnperspektiv 

Det är centralt att den demokratiska processen, med allmänna val till riksdag, 

kommun och region, fungerar väl för alla medborgare, både vuxna och barn. 

En fungerande demokrati med fria, transparenta val till beslutande församlingar 

har positiva effekter för hela samhället och bidrar till en friare uppväxt för barn 

och unga. 

Kommunledningskontoret 

Sara Lauri  

Kanslichef  
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