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DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen

Diarienummer: VN.2022.48
Beslutsdatum: 2022-09-11

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se

www.ale.se

VN ordf § 4

Delegeringsbesut- Förordnande av vice ordförande

Ärendet

Ett vakant uppdrag som vice ordförande för valdistrikt Bohus norra har uppstått.
Förvaltningen föreslår att Hanna Settergren förordas detta uppdrag

Ärendegrupp i kommunstyrelsens delegeringsordning

Punkt 5:
Beslut om arvodering av kompletterande ordförande och vice ordförande i valdistrikt

Beslut

Hanna Settergren förordas till vice ordförande för distriktet Bohus södra.

Sune Rydén

Ordförande

__________________________

Beslutet skickas till

Registrator på valnämnd



DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen

Diarienummer: VN.2022.47
Beslutsdatum: 2022-09-09

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se

www.ale.se

VN ordf § 3Delegeringsbeslut- Förordnande av
röstmottagare

Ärendet
Det är valnämnden i varje kommun som utser röstmottagare som tjänstgör under
förtidsröstningen samt i vallokal under valdagen.
Beslutanderätten har delegerats till valnämndens sekreterare i enlighet med punkt 3 i
valnämndens delegeringsordningen.
Varje distrikt ska bemannas av 7 röstmottagare inklusive ordförande och vice ordförande.
Valkansliet har under våren 2022 rekryterat röstmottagare genom att annonsera och
informera via kommunens sociala medier, den lokala tidningen samt via kommunens
hemsida. Förändringar i bemanning har skett i det sista.

Röstmottagarna som tjänstgör i valdistrikt på valdagen har bland annat i uppgift att se till
att det är god ordning i vallokalen, ta emot röster och lägga dem i urnan, markera i
röstlängden att en väljare har röstat och att hjälpa de väljare som ber om hjälp.

Röstmottagarna ska även granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning och
arbetet kräver ett bra bemötande och höga krav på noggrannhet.
För att förordnas som röstmottagare krävs att personen genomgår valmyndighetens
obligatoriska utbildning. Då utbildningen är obligatorisk bedöms den ingå uppdraget som
röstmottagare och innefattas i arvodet.
För mer information kring rekryteringen, se ärende VN.2022.22

Ärendegrupp i valnämndens delegeringsordning

Punkt 3: Förordna röstmottagare i valdistrikt

Beslut

Röstmottagare upptagna i lista förordnas till valdagen den 11 september 2022:

------------------------------------------
Marie Källvik-Nilsson

Nämndsekreterare

Beslutet skickas till

Registrator valnämnden



Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Adam Gad Gull-Britt Andersson Linnea Camp

Ahmed Hassan Gunilla Andersson Lisbeth Modig

Alexey Safonov Gunilla Skog Liselott Alm

Amela Abazi Hanna Pfotenhauer Magdalena Hellberg

Anders Leyonlund Hanna Settergren Magnus Bäckström

Anders Rudmark Hannes Östlund Malin Rödin

Anette Källgren Hardy Avebring Maria Janz

Anita Eriksson Helena Wixe Marianne Hilvarsson

Anita Mattsson Helene Persson Marie Wenander

Anna Bernsten Ida Bengtsson Mats Hallgren

Anna Frahm Inga-Lill Nordgren Mattias Andersson

Anna Kinnvall Ing-Britt Karlsson Melinda Ankel

Anna Persson Inger Rydgren Michael Olausson

Ann-Chistine Larsson Irene Hellekant Mirela Cehic

Ann-Christine Hult Jan Samuelsson Monia Grönberg

Annelie S Lund Jara Tilako Märta Nordström

Annika Axelsson Jeanette Rödbro Namn

Annika Kilgren Jennie Rhodin Nasteho Ahmed

Ann-Marie Hysén Jenny Armus Ninni Bolivar

Anton Nilsson Jesper Normén Patrik Järf

Birgitta Kennheden Joachim Wever Peter Roques

Bo Nilsson Joakim Lillfors Petra Maxe Martinsson

Carina Andersson Johanna Abrahamsson Pontus Johansson

Carina Peltola Johanna Kalmár Rainer Szczypinski

Carina Sandgren John Hallberg Rania Farah

Carola Karlsson Jonas Lernbrink Rania Tilako

Caroline Axelsson Hult Karin Hultbrand Razan Samman

Cathrin Kölborg Björlin Katerina Pavleska Roy Jansson

Christina Thorbjörnson Katrin Jönsson Sebastian Levander

David Josefsson Ken Gunnesson Sofie Halsius

Desirèe Nijland Kenneth Eriksson Solveig Othzén

Ebba Olsson Kerstin Klang Stefan Nilsson

Eleonor Modig Kristin Johansson Stig Bjälvedal

Ella Wixe Kristina Camp Susanna Gustafsson

Ellinor Lindgren Kristina Ekstrand Susanne Sebestyen

Ellinor Seth Kristina Karlsson Ulla-Britt Wennberg

Elnaz Soltani Kristoffer Rissanen Ulrika Ankel

Emil Taha Lars Grundberg Victoria Vega

Emma Kinnvall Leif Kenneth Olsson Ylva Hagman

Eric Mandelsvärd Lena Börjesson Yngve Johansson
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Erik Jansson Lena Kindblad Yrsa Bern Eriksson

Eva Dahl Lena Lomfors Zidar Sadik

Eva-Lena Bergquist Lennart Persson Åsa Sandström

Fatemeh Gholizadehviand Lina Johansson

Ghufran Salman Linda Källvik

Gudrun Björk Linn Corneliusson



Utvärdering: Röstmottagare i valet 2022 Ale kommun

Distrikt

I vilket valdistrikt var du röstmottagre under valet?

Namn Antal %

Surte södra 7 7,6

Surte norra 4 4,3

Bohus södra 4 4,3

Bohus norra 5 5,4

Nödinge södra 6 6,5

Nödinge östra 7 7,6

Nödinge centrum 5 5,4

Nol södra 6 6,5

Nol norra 5 5,4

Alafors 6 6,5

Starrkärr 5 5,4

Älvängen södra 3 3,3

Älvängen centrum 5 5,4

Älvängen östra 5 5,4

Älvängen norra 3 3,3

Skepplanda östra 8 8,7

Skepplanda N Hålanda 7 7,6

Skepplanda västra 1 1,1

Total 92 100

Svarsfrekvens

96,8% (92/95)



Förtidsröst

I vilken röstningslokal var du röstmottagare under förtidsröstningen?

Utbildning

Vad tyckte du om utbildningstillfället?

Namn Antal %

Ingen, jag var inte röstmottagare under
förtidsröstningen

51 67,1

Bohus 4 5,3

Älvängen 6 7,9

Skepplanda 3 3,9

Nödinge 12 15,8

Total 76 100

Svarsfrekvens

80% (76/95)

Namn Antal %

Inte bra 0 0

Mindre bra 5 5,3

Varken eller 10 10,5

Bra 62 65,3

Mycket bra 18 18,9

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Tidpunkt/dag? Hade du velat ha något utskickat innan?

Bra planering med allt

Jag hade gärna tagit själva handledningen innan.

Hade velat fått tillgång till informationsfoldern innan.



Tidigare utbildningsdag än 1 sept önskvärt. Då även möjligt att delta vid förtidsröstning. Fick inte den möjligheten i år.

Har varit med tidigare så jag visste vad det skulle innehålla

Mycket att förbättra finns. Skulle behöva pratas mer om vad som krävs av en röstmottagare. Vissa av våra röstmottagare tappade
motivationen och det kom som en chock för dom att dom förväntades vara kvar tills när räkning va klar oavsett tid. Även dåligt
att ale kommun inte erbjuder betalt för utbildnings tilfället då de flesta andra kommuner ger ut en timpeng för detta.

Bra att det låg kvällstid. Länk till filmerna hade gärna fått skickats ut innan så hade man sett dem en gång innan utbildningen.
Lättare att komma med frågor då under utbildningen.

Nej det var helt ok

Ja materielet

Allt med utbildningen var jättebra, smidig och bra tidpunkt.

16 augusti kl 18,
1 sept kl 18
Behövdes inget utskick innan

Gärna häftet hade fått skickats hem tidigare så man hade kunnat kollat i lugn och ro. Man hängde inte med när dom hade sin
powerpoint i häftet, visste inte riktigt vart dom var i häftet när dom visade bilder från powerpointen

Ja, gärna presentationen som var under utbildningstillfället.

Det hade varit bra att få broschyren/handledning innan

Jag fick inte utskickat utlovat material efter kurserna. Utskick innan hade varit bra också.

7/9, onsdag kl18.00. Broschyren
vi fick på utbildningen hade varit bra att vi hade fått i förväg. Tror man hade haft en annan inblick i utbildningen på plats.

Jag hatar slarvfel, som det fanns i det lokala materialet under kvällen. Att dessutom köra igång en sån här utbildning utan
mikrofon, är helt puckat. En kommun ska alltid använda mikrofon, för att även de med sämre hörsel ska kunna delta.

Ja ett utskick hade varit bra.

Tidigare år fick vi länken så vi kunde kolla filmen själva, utbildningen denna gång var lite långdragen, ni sa samma och sedan
visades filmen, hade velat få mer info om text hur man på ett bra sätt granskar förtidsröster. Lite mer praktisk genomgång.

De som håller utbildningen behöver bättre förutsättningar så att utbildningen och den informationen som ges ut kan vara kort
och konkret, så att den blir enklare att ta till sig.

Funkade bra, men hade nog velat ha lite mer praktiska exempel. Nu blev det i princip bara att följa valmyndighetens information.

Om man fått handledningen innan hade man kunnat förberett sig något.

Hörde lite dåligt innan mikrofonen hittades. Hade velat att alla man skulle jobba med kom på samma utbildningstillfälle.

Vi fick klart och tydligt information hur det går till.

Lagom tid i förväg, fint att bjuda på lite fika

Hade velat veta att jag skulle kunnat ändra dag.

För att fundera på ev frågor. Ja blir svaret.

Lagom lång tid innan valet. Bra att vi satt i respektive valdistrikt vilket gjorde att vi hade ett ansikte på dem vi skulle jobba med
under valdagen

Presentationen kunde ha skickats ut innan

Nej, räckte med det vi fick på plats.

Det fungerade bra och utskicket kom i god tid före utbildningen.

Velat ha tid till frågor efter vi tittat på materialet framförallt för ord och vord

Var lagom i tid och datum



2022-08-13
Nej, det behövdes inget utskick innan.

Det kändes onödigt att gå på två separata för förtidsröstning och för valdagen. Överlappet var stort.

Då förstagångsmottagarna, 5 st, frågade oss erfarna, 2 st, en hel del vilket medförde att vi inte hann med det vi skulle får vi väl
anse att utbildningen inte gick igenom helt

Jag hade hellre sett att utbildningstillfället låg på exempelvis lördag - förmiddag, kanske ha 2 olika alternativ.

Tidpunkten bra. Bra att utbildningen hölls såpass nära valdagen. Då finns allt ʺfärsktʺ i hjärnan.

Saknar utbildning om omslagen.

31/8-22
Jag vill minnas att jag fick pdf-material på försommaren, men det kanske var till ordförande bara?

Nej

Nej

Kanske hade varit bra med ett utskick innan. Blev lite överraskad att det var ʺså mycketʺ att informera om.

Första tillfället fungerade inte mikrofonen . Mkt av informationen missades.

Nej. Det var ok.



Handledning

Vad tyckte du om valmyndighetens handledning?

Namn Antal %

Inte bra 0 0

Mindre bra 1 1,1

Varken eller 6 6,3

Bra 61 64,2

Mycket bra 27 28,4

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Annat att tillägga?

Mer ingående kring vad som förväntas i uppdraget. Jag som ordförande fick göra mycket upplärning under valdagen.

Lite rörigt

nej

Även detta valår fanns det slarvfel i handledningen. Mycket störande.

Uppskattar filmer som tydliggör och visar på hur skar ska gå till.

Väldigt bra, fick proffsig hjälp med skilda spörsmål.

Saknade exempel på händelser och vägledning hur hantera dem.

Enkelt språk. konkret. bra illustrerat med filmer.

Bra videolänkar för de olika momenten i röstmottagningen.



Avskärmningar för valsedlar

Vad tyckte du om avskärmningarna för valsedelställen?

Namn Antal %

Inte bra 17 17,9

Mindre bra 17 17,9

Varken eller 2 2,1

Bra 42 44,2

Mycket bra 17 17,9

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Annat att tillägga?

Behöver fler bås med valsedlar.

Borde dock funnits 2 ställen att ta val sedlar på. Men fanns inte plats i den lokal starrkärr har,

Det skapade långa köer och missnöje hos väljarna

Skärmarna fungerade bra, dock hade det behövts minst 2 bord pga köer som skapades

Tycker personligen att det kändes bättre med avskärmning. Men, nu blev det en så ʺstor grejʺ kring just dessa i och med att man
skulle vara ensam. De var stabila.

Skulle vart en avskärmning till.

Tyvärr hade vi lite köer (upp mot 30 min mitt på dagen. Detta kan undvikas om det finns två valsedelställ.

Det blev en flaskhals. Vi hade behövt fler valsedelställ för att optimera flödet och minska köer.

Det är bra med avskärmningar men man måste ha fler valsedelställ. I Alafors hade vi utan problem fått plats med åtminstone ett
till och då hade vi sluppit så lång kö hela dagen. Själva ställen som valsedlarna stod i var lite trånga och det var svårt att se vissa
partiers valsedlar så många tog fel och behövde gå tillbaka vilket saktade ner processen ännu mer.

Tog alldeles för lång tid, minst 3 skärmar hade behövts

Det var dåligt planerat med bara en avskärmning för valsedlar, det skapade väldigt långa köer vilket ledde till att vi blev färdiga
med röstmottagningen efter kl 9.

Det var mycket bra med avskärmningarna men vi borde haft fler bord med röstsedlar/avskärmningar. De som skulle rösta
tillbringade lång tid bakom dessa avskärmningar och köerna blev oerhört långa. Tyvärr valde kanske några äldre att gå hem i
stället för att rösta p.g.a de långa köerna.

Men det hade ju behövts fler än ett bås! Och vad jag har förstått så visste ni om att det kunde bli köer och att då ha fler
avskärmningar som hade underlättat för oss som arbetade folk som stod i kö känns inte okej.

Skulle behövas två stycken.



Avskärmningarna var bra men vi skulle haft 2 eller 3st avskärmade bord med valsedlar. Det blev alldeles för långa köer till
vallokalen. De röstande tog i vissa fall väldigt lång tid på sig att bestämma vilka valsedlar de önskade välja. På förmiddagen mer
än 45 minuters väntetid ute i kö.

Det blev kö, väljare blev irriterade.

Bra att man får ta valsedlar enskilt men som konstaterats på många håll så blev det stopp i flödet. Om samma system i nästa val
behövs fler ställ.

Två eller tre skärmar med valsedlarna hade gjort att det inte blev stopp emellanåt, det var där många stod en längre tid för att
välja valsedlarna. Lite bättre lutning på stället hade underlättat för att hitta sedlarna.

Borde finnas lika många valsedelställen som bås för röstningen, eller iallafall två stycken

Vi fick positiva kommentarer, men det tog längre tid. Kanske behövs två bord för detta, så det går dubbelt så snabbt?

Det va där det blev kö

Behövs fler valsedelsställ för att undvika köer

Skulle varit flera stycken, tog för lång tid för välja. Några stycken klagade på oss i vallokalen att vi kunde gjort det bättre.
Valnämnden borde göra filmer som visas på TV innan val som visar hur det går till, en del förstår inte upplägget tre fack mm

Skulle funnits iaf två stycken. Skapade köer.

En flaskhals som medförde kö hela dagen

Men hade behövts fler.

Detta orsakade den största flaskhalsen. Två problem: Folk har inte alltid bestämt sig för vad de ska rösta på när de kommer till
vallokalen och stod därför där i flera minuter. Sorteringen i bokstavsordning gjorde att ett par partier hamnade ensamma i
ʺmittenlådanʺ, vilket gjorde att folk inte hittade dem, och undrade varför det saknades valsedlar..... Idén med avskärmningen är
bra, men det behöver finnas fler.

Hade dock önskat att det fanns fler än bara en avskärmning

Men hade behövt två ställ för att få mindre köbildning.

Bildade väldigt lång kö. Borde finnas minst 3 avskärmingar med valsedlar så det flyter på bra.

Men det skulle behövas fler avskärmningar för att slippa köer.

Bra att de finns men lite instabila.

Skall vara mer än en

Köerna blev ju så långa. En del människor var kvar bakom skärmarna så länge!

Avskärmning bra, men bara ett gjorde att det blev kö.

Bra att det blir mer privat men det måste till flera

Själva skärmen var bra men det skulle behövas minst två, kanske fler skärmar per vallokal.

Det behövs minst tre per vallokal, för att minska köerna.

Det var svårt för de som skulle rusta få en överblick och förstå både skillnad mellan person- parti valsedlar. Kanske skulle finnas
enkel info över/bakom valsedlar om hur de är sorterade om skillnaden och innebörden mellan personröster och bara partiröst …

Tycker det är superbra att de finns. Då får personen som röster möjlighet till hemlig röst. Däremot skapade den en hel del kö, då
det tog lång tid för många.

Inget fel på ställen i sig men det hade behövts minst ett ställ ytterligare för att undvika den köbildning som ett enda ställ
resulterade i.

Det hade varit bra med två sådana avskärmningar

Bra föra att du var skyddad men det stoppade upp eftersom flera hade svårt att hitta

Det kunde varit 1 till då detta blev flaskhalsen.

Skulle varit två bås att hämta valsedlar i.



För få, borde varit minst två men är skeptisk till om dessa skärmar verkligen gjort valet mer ”hemligt”.

Borde dock varit fler för minskad köbildning.

Skulle varit två valsedelsställ med varsin avskärmning

Bra idé, men hade behövts fler för att undvika köbildning.

För få och skapade köer. En planch utanför som folk kan läsa partienamn i förväg i väntekön hade underlättat mycket.

Lokalen kändes för liten, där valsedelsstället stod. Stället var lite inklämt och man fick vrida på det, så att inte bakomvarande,
som stod i kö, kunde se, vilka valsedlar som plockades. Det var svårt för handikappade med rullatorer att komma bakom bordet
med
valsedlar.

Ett annat år kanske man skulle ha lite större utrymme och gärna två avskärmade bord med valsedlar för att minska köbildning.

Bra, men kanske skaffa fler sedelställ. Det blev ibland köer.

För lite med 1 skärm. Flaskhals.

För få på valdagen i synnerhet.

Medförde att flera väljare stannade upp längre där än vid tidigare val av någon märklig anledning, kanske stoppade i valsedlarna i
kuvert etc.

Avskärmningen var bra, men det behövs fler, 2 - 3 / distrikt, beroende på storlek på distriktet.

Själva avskärmning var kanske inte så dålig, men det borde ha funnits minst 2 i vallokalen. Att det bara fanns ett skapade mycket
långa köer. Väntetiden var upp till 1,5-2 timmar när det var som värst. Valbåsen stod samtidigt tomma.

Det var där alla stod en stund för att välja partier. Ställen där valsedlarna stod i kunde kanske vara lite mer överskådligt.

Men man kunde haft två valsedelsställ

Redan på utbildningen poängterades att antalet valsedelställ var kritiskt. Jag fick intrycket att vi skulle få tre per vallokal vilket
inte blev fallet. Det är ju bara att räkna ut att varje röstare behöver en minut bakom valsedelstället. Kommer 500 röstare innebär
det 500 minuter. Jag tror också att många röstare kände stress i valsedelstället eftersom eftersom många stod och köade bakom.
Kan stressen ha orsakat att man inte fick ʺrättʺ valsedlar?

Bara 1 bord för valsedlarna gjorde att det tog onödigt lång tid att genomföra röstningen

Det hade behövts fler valsedels-avskärmningar. Det bildades långa köer då många stod länge och valde valsedlar innan de gick
vidare till val-båsen.
Det hade underlättat om ett valsedelsbord var ʺöppetʺ så kunde kön snabbas upp.

Men fler avskärmningar med valsedlar hade behövts

Vi kunde eventuellt haft en till. Ställen för valsedlar var sämre, ett av våra ställ havererade och vi fick stötta upp det genom att
lägga något under.

Men det behövs mer info till väljarna före valet. Varför inte skicka ett kit med en valsedel av varje slag till alla röstberättigade
tillsammans med röstkortet
Sen undrar man hur mycket människor funderar i båset eftersom en det tar väldigt lång tid på sig. Är det för att man inte
bestämmt sig eller för att det är krångligt

För långa köer,behöver varit flera.

det skulle ha varit 2 st då folk blev stående/stannade bakom skärmen. den blev en flaskhals.

Blev kö ibland. Behövde vara 2 ställ.

För få.

Det vore bra med minst 2 ST

Hade behövt ett ställ till.

Det bildades en väldigt lång kö. Till nästa gång kanske fler avskärmningar så att kön minskas. Annars tycker jag det var väldigt bra
eftersom det blir mer hemligt och man slipper ta flera olika valsedlar.



Avskärmningar för röstning

Vad tyckte du om avskärmningarna för röstningen?

Men det skulle varit fler, nu blev det långa köer vilket inte var bra.

det skulle varit ett ställ till

Namn Antal %

Inte bra 0 0

Mindre bra 2 2,1

Varken eller 3 3,2

Bra 61 64,2

Mycket bra 29 30,5

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Annat att tillägga?

Borde finnas en lägre i fall det kommer någon som behöver sitta ner eller sitter i rullstol.

Borde finnas ett ʺbåsʺ där man kan köra in bakom med rullstol. Det lägre fungerar inte optimalt i alla lägen.

Kunde varit två avskärmningar

Det var inga problem med dem.

Behöver avskärmning för de som behöver sitta ner.

Måste finnas fler och minst en som är handikappsanpassad

Men saknades en för rullstolar och permobiler

Avskärmningen för rullstolsburna kunde vara bättre t.ex en kant framtill för att underlätta för de som har rörelsehinder med
händerna och med hjälp av kanten inte skulle behöva hjälp för att få ner valsedeln i kuvertet

Bra placerade.

Inga problem hos oss mer än man fick även där köa.

Fanns ej heller för de som ville sitta

Det var många som vek sina valsedlar och fick göra om, information om detta satt på ytan där de la valkuvert och sedlar vilket jag
tror gjorde att flera inte såg det.

Hade uppskattat några fler i vallokalen, för att minska köandet.

Handikapp avskärmning var inte tillräcklig låg.

För att förhindra köbildning, som uppstod särskilt sista veckan, kunde man kanske ha haft ytterligare ett avskärmat bås för
röstningen.



Skyltning

Vad tyckte du om skyltningen i och utanför vallokalen?

Den för rullstolsburna var alldeles för hög, samt att det behöver finnas minst en röstningsskärm till / distrikt.
Jag upplvde det som att den största och mesta kön blev till de skärmarna.

Under valdagen fanns det oftast avskärminingar som var lediga även när det var långa köer.

Nu hade vi ingen som var rullstolsburen, men vi hade inget bås för sittande väljare.

Lite trång lokal.

Tänkte inte så mycket på dom, dom var ju som vanligt.

men det skulle ha varit 2st.

Fyller sin funktion.

Skulle behövas fler

Namn Antal %

Inte bra 1 1,1

Mindre bra 6 6,5

Varken eller 10 10,8

Bra 52 55,9

Mycket bra 24 25,8

Total 93 100

Svarsfrekvens

97,9% (93/95)

Var skyltningen tillräcklig? Kunde skyltarna placerats annorlunda?

Vi skyltade med det material vi fick. Beroende på lokal försvann kanske lite av denna skyltning om det fanns affischer eller annan
skyltning. I vårt fall var det flera bioaffischer men det fanns nog ingen tvekan i var medborgarna skulle gå ändå.

Behövde inte använda all skyltning

Större skyltar hade varit bra men nu när vi hade kö hela dagen så hittade nog alla ändå.

Kunde varit tydligare vilken röstlokal man skulle gå till

Svår att sätta upp alla inplastade pilar mm, såg amatörmässigt ut, många flera ʺmäklarskyltarʺ

De var tillräckligt.

I Alafors var den fullt tillräcklig. I Bohus fick vi något klagomål om bristfällig skyltning under förtidsröstningen.

Kanske lägga ut information på kommunens hemsida om vilka vallokaler som finns (i förebyggande syfte).

Öppettiderna för förtidsröstningen verkar inte ha framgått så tydligt, många som skulle rösta kom alldeles för tidigt vilket ledde
till att bibliotekspersonalen fick många frågor innan vi var på plats.

Skyltningen kunde vara på ett högre stativ så hade väljarna sett den bättre.
Vi hade två andra valdistrikt i närheten så folk ställde sig i fel kö vilket skapade irritation.



Ingen skylt utanför, så folk letade efter oss.

OK

Blev krångligt när vi var flera vallokaler i samma lokal, men det fanns många skyltar

Eftersom Bohus södra och norra hade samma lokal borde skyltningen visats redan utanför.
Svårt att ställa upp dörrar så att man kunde dela på de båda kretsarna, blev bättre på eftermiddag.

Stärrkärr ligger lite utanför så de borde vara bättre skyltat folk klagade

Lite synd med en ingång till två distrikt, ledde till att kö uppstod i onödan

Eftersom de flesta personerna visste var röstlokalen var så var det inte ngt problem.

kunde varit tydligare skyltning direkt vid entredörren vilken kö som ledde till vilken vallokal. några stod i fel kö länge innan de
upptäckte att de var i fel kö

Man kan alltid göra saker bättre och tydligare, se avskärmning valsedlar.

Det fungerade perfekt med de skyltar vi erhöll.

Vår vallokal låg vägg i vägg med en annan och vissa väljare tog därför fel kö. Skyltarna hade kunnat vara större och mer
färggranna (ex med röda pilar) för att fånga väljarnas uppmärksamhet.

De två plancherna stod var uppsatta så ingen läste utan gick förbi snabbt. Saknar QR kod som gör att folk kan läsa på annat språk.

Ja, det verkade inte som att någon haft svårt att hitta röstningslokalen.

Kunde funnits någon mer skylt att ställa på marken, en vägvisande skylt.

Pga att köerna blev så långa så såg en del inte att de stod i fel kö förrän de redan hade köat i en timma. Det borde finnas skyltar
typ ʺtrottoarpratareʺ att ställa ut vi långa köer.

Vi var tre distrikt på Kyrkbyskolan. Endast några få som gick fel.

Skyltningen var OK, men flera väljare hade först letat efter val-lokalen i Bohusskolans gymnastiksal. Namnet på röstlokalen borde
ändras till Bohushallen. Det är det namn som står på byggnaden.

Fullt godkänd.

Ju att tror det hade varit bra om vi hade haft fler skyltar eller till och med staket för att kunna separera köerna eftersom vi var
samlokaliserade med andra distrikt.

i Nödinge var det många som tog fel mellan östra och södra. medförde att man fick ropa in folk och gå bak i kön för att sortera ut
ur kön vilka som skulle till östra/södra.

lite större skyltar hade varit bra.



Valmaterial

Vad tyckte du om valmaterialet?

Namn Antal %

Inte bra 4 4,3

Mindre bra 12 12,9

Varken eller 10 10,8

Bra 47 50,5

Mycket bra 20 21,5

Total 93 100

Svarsfrekvens

97,9% (93/95)

Tog någonting slut? Var det av dålig kvalité?

Saknades rätt mycket inför det att lokalen ställdes iordning på lördagen.

Vi fick en hel del strul med material som inte hade kommit till oss. Och mycket strul kring detta. Fick ringa ut för att få material
osv.

Vi saknade pennor från början samt lite annat kontorsmaterial som hade varit bra att ha. Vi saknade även lappar till ett av våra
röstningsbås och fick skriva egna, vilket inte såg så proffsigt ut.

Inget tog slut. Nä ok.

Rörigt flera gånger ändring av information och ny information tom på valdagen, materiel saknades.
4 år till nästa gång, borde gå att planera och plocka samman till nästa gång

Allt verkade vara av bra kvalité, vi fick dock inte allt material till starten.

Inget tog slut, bra kvalité.

Det var svårt att stoppa i valsedlarna i kuverten.

Förtidsröstningen: I och med att vi som bemannade växlade om så var det svårt att ha koll på att allt material fanns. Vi råkade
t.ex. ut för att valsedelskuverten tog slut och det blev stopp ca 15 minuter innan utryckning kom med fler. Koll centralt ifrån med
påfyllning?

Inget tog slut.

Nej inte där jag var.

Nej

Kuverten inte bra, packsedeln stämde inte så många olika omslag och protokoll, hade bytt namn så svårt att veta vad som gällde

Kuverten upplevdes som lite för små, svårt för många att lägga i sedlarna, fick göra om många

Stora problem med valkuverten vilket medförde att folk fick göra om på grund av att valsedeln inte gick att se i kuvertet

Hade behövts en tydligare ordning bland valsedlarna som förvarades i kassar (så att man vet vad som finns och vad som saknas).

Kuverten var en aning små, vilket resulterade i klagomål.



Valkuverten var fruktansvärt dåliga, för små. Gick inte att få i valsedeln, tog lång tid bakom skärmarna

Kuvertet kunde varit lite större, många hade problem att lägga i sina valsedlar.

Kuverten var alldeles för trånga! Svårt att lägga i valsedlarna.

det gick inte att stoppa ner valsedeln i kuvertet, valsedeln fick knölas ner och många fick göra om, äldre personer hade stora
svårigheter att lägga ner röstsedeln rätt

Undermåliga kuvert. Det var svårt för väljarna att få i valsedlarna, vilket fördröjde valet.
Det var mycket svårt för väljarna att hitta rätt valsedel. Det var rörigt med så många olika sedlar. Det hade varit bättre om de med
bara partinamnet stod först i båset.

Kuverten var alldeles för små för valsedlarna. Det var svårt att få ner sedlarna, vilket även skapade kö vid gröna avskärmningen,
skador på sedlar och flertalet gånger som röstaren var tvungen att göra om för röstmotagaren vid röstlängden/valunan inte
kunde se att det låg en valsedel i kuverten/ vilken färg sedeln var.

Ett omslag saknades för oss.

Det var ok, men listan med partier som skulle ha valsedlar på plats var inte uppdaterad. Minns jag rätt fick vi en ny på
röstningsdagen. Vi saknade även skärm till bordet med valsedlar.

Kuverten var undermåliga och orsakade problem när folk inte fick ner sina valsedlar ovikta

Kuverten var för trånga och vissa hade dåligt klister vilket resulterade i att väljare var tvungna att lägga sina röster i andra kuvert.
Detta bidrog starkt till ytterligare köbildning och frustration vilket vid ett tillfälle utvecklades till en ganska aggressiv verbal
situation.

Valkuvert och valsedel hade för tight passning. Gör sedeln ca 5 mm lägre så den inte riskerar fastna.

Det var lite rörigt bland valmaterialet. När t ex valsedlar skulle fyllas på, fick man leta i högarna.
Budröstningskuvert tog slut och vi ringde efter detta och blev lovade att dessa skulle levereras efter en halvtimma, vilket ej
skedde.
Vi fick till svar, att en av oss kunde gå ifrån och hämta, men tyvärr fanns det ingen möjlighet att gå ifrån, då mycket folk
strömmade till.

Det fattades omslag för förtidsröster

Det var svårt att få ner valsedeln i kuvertet utan att den böjdes.

Valsedlarna var inger problem, men kuverten var ett stort problem. De var liksom hopklistrade i de nedre hörnen, så många hade
stora svårigheter att få ner valsedlarna.

kuverten var under all kritik. Svårt att få ner valsedlar och när man skulle öppna var perforeringen förskjuten så det gjorde det
svårt att riva av den grå remsan.

Det fattades material som vi skulle haft bl.a. en hel del kontorsmaterial bl.a. en hel låda med bl.a. linjal, tejp.
Antalet omslag räckte inte så vi fick begära ytterligare sent på natten.

Mer avskärmningar och fler valsedelbås hade behövts

Nej

Många kuvert var för små. Ställde till mycket besvär. Tog lång tid att lägga i och valsedlarna blev lätt tillknycklade.

Vi hade för få band till skyltarna vi hade som röstmottagare. Vi kunde också haft någon till såndär fingertopp av gummi till
rösträkningen.



Vallokal

Vad tyckte du om vallokalen? (För dig som arbetade på valdagen)

Namn Antal %

Inte bra 3 3,3

Mindre bra 9 9,8

Varken eller 10 10,9

Bra 45 48,9

Mycket bra 25 27,2

Total 92 100

Svarsfrekvens

96,8% (92/95)

Finns det något du anser kan förbättras avseende vallokalen

Den är inte jätte bra i fall det kommer någon med rullator eller rullstol.
Luktar mögel och så gjorde även mina kläder när kvällen va slut.

Kände att vi hade en stor lokal som vi kunde anpassa utifrån ändamålet. I själva A-salen var det enbart valmaterial och ingen
distraktion av annat. Bra!

För liten lokal.
Samt att det var samma väg in som ut, en smal korridor.

Hade inte nära tillgång till ett vilorum där vi kunde dricka kaffe osv. Det hade uppskattats.

Stora salen i Alafors är bra och luftig. Tycker dock att man kan möblera tillbaka allt dagen efter valet och inte på natten när man
är helt slut kl. 03 och knappt vågar köra hem efter alla timmar. Behövs också tydligare instruktioner om vart sopor ska slängas
tex.

Lite större och plats för flera samtidigt
Svåråtkomligt mitt i bostadsområde

Nej

Om golvet ska skyddas krävs fler mattor som täcker golvet.

Inte bra att ha två vallokaler i samma entré. Matsal kanske inte så bra att ha som vallokal, stor, svår att avgränsa. Ger ett stökigt
intryck.

Trångt. För lite lokal. Dåligt flöde. Ingång och utgång samma. Inget ställe för röstmottagare att gå undan och få rast. Dåligt med
stolar.

Luften, tror den saknade ventilation

Lite jobbig att ta sig till

Mindre insyn



Jobbigt att återställa allt på valnatten

Vi var i en bamba som inte var städad, fick börja med att städa, matrester och dricka på golvet i kapprum var det kvarglömda
kläder , vantar, mössor mm det mesta låg på golvet. Tråkigt att komma till en sådan dålig lokal. Luktar illa, toaletterna inte
städade

Lokalen var bra men inte två så nära och med samma ingång, många förstod inte att det var två köer

Bättre lokalisering mellan södra och norra i lokalen

Uppdelningen av lokalen kunde varit bättre. Båda valkretsarna hade sina bord på samma halva.
Södra valkretsen kunde haft södra halvan av lokalen och norra den norra delen.

Bra att komma direkt in i vallokalen i stället för att gå in ytterligare en dörr där vi inte hade haft tillsyn på.

Eftersom jag bodde i närheten kunde jag åka hem. Det fanns inget fikarum bara ett litet pentry.

Hade behövts även en utgång eftersom det var kö in i lokalen. Hade säkert gått att ordna i god tid före valdagen.

vår vallokal var trång, vi fick tänka oss för hela tiden så att inte någon stod bakom/sidan av en grön avskärmning för röstning

Klagomål av doft av mögel. Drar mycket, kall lokal.

Det hade varit önskvärt med en något större lokal. Som det var nu blev det trångt när de som stod i kö ʺblockerade vägenʺ för
dem som hade röstat och skulle ut.

Röstlängd placerad rakt under ventilation med kallras. Svårt för valarbetare gå snabbt på toalett eller få kort rast. Bohus Södra
och norra distrikt borde placerats i norr och söder riktning vilket kunde gett fler avskärmning för röstkort och sätta in valsedel.
Varför inte kombinera?
Nu skapades konstant kö till södra helt i onödan

En gammal nedgången bygdegård är ju vad den är så det går nog inte att göra så mycket där.
Jag tycker att det är viktigt att det går att ha en in och en utgång samt utrymme för fler skärmar.

Det är bra om det finns mer än en avskärmningar för valsedlar så blir inte lång kö.

Perfekt som vallokal.

Larm som gick i tid och otid under kvällen/natten

Större än nödvändigt. Synd att mattorna som skulle läggas ut för att skydda golvet inte riktigt räckte till.

Mer plats för valbåsen och valsedlar önskvärt.

Alldeles för liten för ändamålet.

Mycket bra lokal. Vi i Älvängen Centrum hade nästan aldrig lång kö och vi hade större lokal än Älvängen Södra som hade mindre
lokal och kö nästan hela dagen.

Bra för röstmottagarna men de som röstade klagade på svårigheten att ta sig till vallokalen.

Det var inte städat i lokalen. Matrester på golvet på flera ställen i lokalen.

Hade varit svårt att komma in med rullstol. Svårt att köra ända fram med bil om det hade behövts.

Vi delade vårat paus rum/fika rum med Skepplanda Västra det var inte bra. det blev inte att man tog några mindre raster.



Lokal för förtidsröstning

Vad tyckte du om vallokalen? (För dig som arbetade på förtidsröstningen)

Namn Antal %

Inte bra 1 3,3

Mindre bra 9 30

Varken eller 9 30

Bra 9 30

Mycket bra 2 6,7

Total 30 100

Svarsfrekvens

31,6% (30/95)

Finns det något du anser kan förbättras avseende vallokalen

Jag arbetade inte på förtidsröstningen.

Lokalen var lättåtkomlig för röstarna. Någon klagade på att det var lite mörkt.

Väldigt nöjd med gruppen jag hamnade i och vår ordförande gjorde ett fantastiskt jobb under hela dagen.

För litet, för trångt. Vi tog över lokalen helt från bibliotekspersonalen... Det blev inte överskådligt för de som skulle rösta i och
med att man inte såg röstningsbordet när man kom in.

Svår lokal att ha som vallokal. Mycket rörelse igenom och liten yta för val, så det blir lätt för trångt.

Trevligt att den ligger i centrum, men det är trångt och bibliotekspersonalen var inte nöjda

Dålig luft och lite rörigt då det kom andra som inte skulle rösta.

För liten

Nil

Större lokal, två avskärmade valsedelsställ, fler bås för röstning och ett större bord för röstmottagarna. Särskilt när rösterna skulle
räknas på kvällen.

För trångt i röstningsrummet och även trängsel vid in och utpassering förbi registrerings bordet.

Det fanns tillfällen då vi kände att bibliotekskunder inte kunde använda denna del av biblioteket. Biblioteket stängde kl. 19.00 och
vår dörr vid entren var fortfarande öppen. Vid ett tillfälle smög några ungdomar in i biblioteket och sprang upp på de högsta
våningarna. De hänvisade till att de skulle besöka Ungkan. De gick frivilligt iväg då vi bad om detta.
Även låsningen av entredörren fungerade inte. När vi skulle gå hem vid 20-21 så fanns ingen som kom och låste. Jag hade önskat
att vi kunde ringa och begära låsning.

Var i förskola med mycket möbler att flytta.

Akustiken. Vid ett tillfälle är det en kvinna som håller en politisk utläggning för en grupp ungdomar. Hon befinner sig fysiskt
utanför vallokalen, men hon hörs klart och tydligt.
Sen känns det inte som om man var välkommen på biblioteket. Skulle man gå på toaletten fick man leta upp en toa för
allmänheten



Arbetet i gruppen

Har det gått bra att arbeta tillsammans i gruppen?

Älvängens bibliotek är för litet

Svårt när folk ville låna böcker.

Namn Antal %

Inte bra 1 1,1

Mindre bra 3 3,2

Varken eller 2 2,1

Bra 26 27,4

Mycket bra 63 66,3

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Annat att tillägga?

Väldigt bra grupp.

Ett härligt gäng som tog bra ansvar för jobbet

Jättebra och engagerad grupp som vi hade i Alafors.

Ett härligt gäng som lärde sig snabbt.

Röstmottagarna fungerade bra tillsammans men då 5 stycken av 7 stycken aldrig hade varit röstmottagare innan så var inte
röstmottagarna så självgående utan behövde mycket stöd och vägledning för att kunna göra sina uppdrag. Hade varit bra med en
bättre fördelning av erfarna /icke erfarna

Hade önskat lite mer tydlighet innan valdagen från ordförande i form av schema, samlingstid osv. Sen tycker jag man som
ordförande och vice ordförande måste kräva av alla att ta raster och rotera arbetsuppgifter så att man orkar hela dagen och stor
del av natten.

Inte direkt, vi fungerade bra som grupp och alla var trevliga mot varandra.

Det har gått mycket bra. Duktiga och ansvarsfulla medarbetare.

Hade en röstmottagare i min grupp som är högst olämplig.

Förtidsröstningen: Viktigt att alla som bemannar kan göra alla uppgifter, om någon inte kan/vill sitta vid bordet blir det jobbigt för
de andra om man bara är tre. Man behöver få stå och ʺdirigeraʺ emellanåt för att få röra på sig. Med all respekt - om man inte
ser ordentligt kanske man ska tänka till om man kan vara med...
Valdagen: Mycket bra!

Vi hade en bra dialog oss emellan.

Det gick bra, men ordförande och vice ordförande var lite tveksamma i sin ledning av gruppen. Tex kunde inte svara på frågor
man hade och ville inte dela upp arbetet i gruppen

Det var en trevlig sammansättning



Tycker dock att räkningen av poströster forcerades fram och det visades sig sedan att man inte bockad av alla i röstlängden.
Själv var jag inte involverad i dessa men förstod av resonemanget att man inte var helt på det klara vad som var gjort och inte.
Upplevde det som att ordförande ville ha dessa röster klara tidigt och hon gick igen kuverten och lämnade till den som satt med
röstlängden samtidigt som det kom röstdeltagare för att bli avprickade.
En röstmottagare avvek innan rösträkningen var klar. Oklart varför.

Hade varit bra om både ordförande och vice ordförande har varit med i något val innan. Samt att röstmottagare kan klara alla
arbetsmomenten under dagen.

god gemenskap och vi hjälpte varandra

Alla gjorde allt för att de som röstade fick den information som de behövde och hjälp för de som var osäkra. Räkningen funkade
bra och de som var erfarna, såg till att vi nybörjare fick oss att känna att vi gjorde ett bra jobb! Väldig positiv upplevelse!

Att vår ordförande var sjuk och dök upp först på valdagen utan att ha varit delaktig i att hämta material eller iordningställa
lokalen, ställde till förvirring. Att ordförande inte vidarebefordrade material som skickats via mail med uppgifter som skulle
delges vice ordförande gjorde att jag som vice ordförande fick ta över hela ansvaret för hämtning av material, fika samt att
iordningställa lokalen ensam. Samarbetet i gruppen röstmottagare i övrigt var toppen.

Hade mycket bra medarbetare på valdagen samt mycket trevliga att sammarbeta med på förtidsröstningen

Lite för många nya och ovana arbetare som ibland inte förstod vikten av noggrannhet. En person gick hem mitt i rösträkningen
med kommentaren ”jag ska upp tidigt imorgon”. En annan ”ville inte” lära sig att sitta med röstlängden.

Endast en röstmottagare som var otrevlig och gjorde fel flera gånger. Övriga trevliga och bemötande.

Bra samarbete och alla försökte göra sitt bästa.

Stort ansvar föll på den erfarne då den andre var på rast i och med att det då var en erfaren plus resten oerfarna.

Alla var engagerade och vana. Det flöt på bra-

Något oengagerad vice ordförande som höll på med sin egen mobiltelefon lite väl mycket.

Möjligen hade vi behövt liten tydligare ledning just vid behandlingen av förtidsrösterna, där blev det lite förvirring.

jag fick säga till mina kollegor att vi skulle bli klara fortare. det tog tid vid räkningen.



Bemanning

Var bemanningen tillräcklig?

Namn Antal %

Inte bra 4 4,3

Mindre bra 9 9,6

Varken eller 3 3,2

Bra 41 43,6

Mycket bra 37 39,4

Total 94 100

Svarsfrekvens

98,9% (94/95)

Annat att tillägga?

Bemanningen var bra. Vi hade lång kö hela dagen så vi var flera som avstod rast. Det var inte egentligen pga av kön utan jag tror
att vi alla uppskattade arbetet och såg att det var givande samt att vi ändå skulle vara tillgängliga för de som kom för att rösta.

Skulle vart bra om det var en till. 8 istället för 7.

Absolut på dagen men gärna fler vid rösträkningen.

Kunde varit en till,
dela upp dagen i 2 pass och sedan räkningen för alla

nej

Det var bra med folk under dagen. Dock hade det nog varit bra om ett annat gäng kom och löste av gruppen vid 6-7 tiden som var
utvilade och kunde räkna rösterna.

Det kan finnas röstmottagare efter hur många röstberättigade som finns i röstlängden. Det ger också förutsättning för att alla kan
gå hem i lagom tid och inte är så trötta, vilket minskar handhavandefel.

Omöjligt att ta kortare raster. Man borde dela upp arbetsdagen i 2 omgångar. Jobba i lokalen ta emot röster. Andra som räknar
röster.
Alla var helt förstörda/trötta när det var dags att räkna.

Förtidsröstningen: I början när det var ganska lugnt fungerade det att inte ha några raster och ʺsmygfikaʺ emellanåt. Men i och
med att det blev köer och mer att göra närmare valdagen så behövs avlösning i alla fall vid något tillfälle under passet. Vi fick det
överraskande sista fredagen vilket räddade oss.
Valdagen: Mycket bra!

Sju timmar utan att kunna gå ifrån och äta medhavd macka

7 st var för lite när man har ett stort valdistrikt och många förtidsröster, önskemål att det fanns några som kunde granska
förtidsrösterna och sedan att det kommer in några pigga hjärnor när man ska räkna. Är för mycket att göra på 7 st städa, ställa i
ordning och räkna mm

Hade varit bra med två lag, ett lag som jobbar med själva röstningen och ett annat som tar över när röstningen är avslutad. Ny
energi till räkning mm och den tidiga gruppen går hem



Eftersom det var otydligt med information på utsidan samt svårt med att ställa upp dörrarna behövdes det folk även utanför
lokalen. I och med den nya ordningen om sekretess vid valsedlar behövdes personal både före och efter detta.

På förtidsröstningen hade det varit bra med en avlösare för kaffepaus eller toalettbesök. Röstande hela tiden.

Man skulle kunna vara en person till, i synnerhet vid rösträkningen, som tar sin tid, och då man börjar bli lite trött .

Man behöver vara minst 8.

Eftersom vi hade köer hela dagen hamnade förtidsrösterna på efterkälken vi hann inte riktigt med dem så totalt tog det väldigt
lång tid innan vi var klara. Förstod att vi var mycket senare klara än vad de brukade vara.

Nej det hade behövts vara en person till så man kunde pausa lite ibland.

Det fanns även tider under dagen som det kändes som man var för många röstmotagare i lokalen. Man kunde få känslan att man
nästan bara var ivägen.

På valdagen helt ok vid förtidsröstningen var det för lite personal vid vissa tider

Alldeles lagom med antal personer och bra planerat schema.

Kändes ibland för lite då kösituationen var jobbig. Borde vara en extra person då ifall någon behövde exempelvis gå på toaletten
eller kolla läget i kön.

Vi var en för lite.

Sista veckan var bemanningen för liten. Det fanns inte tid för varken toalettbesök eller en mugg kaffe under arbetspasset.

Det var lite oklart på förtidsröstningen att man inte fick någon tid att äta något.

Det fanns ingen möjlighet att ta en riktig paus och få i sig lite mat pga hård och tät tillströmning på särskilt 2 av mina 3 dagar.
Koncentration blir då lidande.

Den var OK om fördelningen av erfarna och oerfarna varit bättre och inte som nu 2+5.

I Nödinge där det var tre valkretsar skulle det vara bra med en röstmottagare ute på skolgården som förklarade köerna. Nu var
det folk från partierna som gjorde det.

De sista dagarna innan valdagen (jag satt på eftermiddagspasset på fredagen) hade vi inte möjlighet att gå ifrån. Vi hade kö hela
tiden. Förslaget är att vara fyra personer onsdag till lördag i veckan före valdagen.

Dock lämnade en person arbetet under natten innan rösträkningen var klar med motiveringen att hen behövde gå upp kl 04.00
Bra om det klarläggs tydligt att rösträkningen kan dra ut på tiden så alla tar höjd för detta.

Vi klarade oss fint, men jag vet andra distrikt som hade behövt mer bemanning.

Det borde finnas någon form för fikas löning

Det hade behövts en eller två till.

Att arbeta 7 timmar utan rast var inte bra

Vissa tidpunkter blev det lite mer intensivt.



Övrigt

Har du några övriga synpunkter?

Överlag så har det inte cirkulerat så många valsedlar så att medborgarna kunnat vara så förberedda.
De flesta kom tomhänta vilket gjorde att stoppet blev vid valsedelstället.
Vi diskuterade om fler valsedelställ hjälpt och det hade det nog men någonstans hade kanske en kö
bildats i alla fall. Vi valde ju att hålla allt material inom själva vallokalen. Kanske att man kunnat ha
fler valsedelställ på lite olika platser utanför men då hade röstmottagarna fått mer att göra för att
bevaka dessa.
Trodde också att Alafors var ett mindre valdistrikt men det fick jag ju veta att så inte var fallet.
Troligen blir det väl uppdelat i 2 till nästa val och det är nog klokt med tanke på de köer vi hade
under dagen.

I ärlighetens namn, maten var riktigt dålig. Kycklingsallad ? Ja, kyckling men sedan mest majs och
isbergssallad. En halv lite cocktailtomat och en liten skiva av en rädisa. Med tanke på att lokalen
ligger långt norrut och några bor i södra änden så blev det många timmar och maten var inte
anpassad till att räcka ca 18 timmar. Kvällsmål ex korv m bröd eller liknande hade suttit fint.
Kaffebryggaren på plats krävde kaffe av annan typ (kokkaffe !) än det som levererades från ICA.
Godis är gott !

Flera tyckte att maten var mindre bra än den varit tidigare år. Inte jätteviktigt kanske

Hur ställer vi oss till röstmottagare som har burka på sig ? Frågar eftersom det blev mycket
irriterande kommentarer från väljare som inte tyckte det var trovärdigt med en röstmottagare där
man inte kunde identifiera ansiktet. Detta blev en del onödigt tjafs för oss som självklart försvarade
våran kollega. Vore även bra med mer ingående imfo om vad som förväntas av dom.

Har mailet valkansliet vid två tillfällen utan att få svar, mkt trist. Sen kom förordnandet (som jag
uppfattade att man behövde på valdagen) på fredagen innan valet vilket känns väldigt sent och det
skapade onödig oro.

Jag har information att lämna gällande den olämpliga röstmottagaren, men mer detaljerat info
önskas lämnas per telefon.

Hälsningar Kristin Johansson

Den vallokal som jag arbetade i finns inte med vid första frågan. Avser Skepplanda Västra. den
saknas att välja :) Det framkom under valdagen att de som har sin post genom Kivra inte fick reda på
vilken specifik vallokal de skulle gå till i Skepplanda. Det stod endast vallokal: Skepplanda matsalen
för samtliga även att de skulle till gymnastiksalen för att rösta (Skepplanda Östra)

Roligt att medverka

Att göra en enkät med så här många slarvfel, gör mig fundersam över vilka det är som jobbar med
detta. Har ni slängt ihop detta på en kvart och inte haft tid att läsa igenom allt en gång innan ni
skickar ut det?

Det började på första sidan, där det står
Anvisning:
1) ...fritext ruta. Detta är ETT ord, utan särskrivning.
2) ...svarsalernat...
3) ...fritext fråga... ETT ord, inte särskrivning.

Nästa sida.
Distrikt
I vilket valdistrikt var du röstmottagre... Här fattas ett ʺaʺ.



På denna sida (sida 3) står det i fråga 3 om valsedelställen. Det ska vara ett ʺsʺ till, valsedelsställen.

Jag vill lyfta fram ordförande som var mycket bra. Han informerade oss och såg till att allt flöt på bra.

Att de som är utvalda skall vara sociala o kunna bemanna på alla 3 platserna!

Tycker detta är ett roligt uppdrag och förtroende man får, men det behövs bättre lokaler inte flera
valdistrikt i samma lokal, aldrig mer bamba. Mycket ansvar på ordförande och vice ordförande som
skulle ställa i ordning vallokalen själva på lördagen tog ett par timmar, sedan hämta mat och ställa in
i en personalmatsal där det är fullt i kylskåpet och smutsigt. Bra med vakter som kom och titta till
oss.

Hade varit bra med väktare i anslutning till alla vallokaler vid rösträkning. Det var stundvis oroligt
utanför vallokalen och väktarna kallade på polis.

Många förtidsröster vilket medförde att det blev en lång natt och som troligen även berodde på
placeringen av valsedlar som medförde kö större delen av dagen

Tycker inte att röstmottagare ska vara täckta och bara visa ögonen. Detta är inte neutralt.
Skulle kunna orsaka problem.
När jag förtidsröstade i Skepplanda bibliotek upplevde jag att en av röstmottagarna var osäker.
Blandade ihop sina papper så en annan röstmottagare fick hjälpa till att få ordning på dem. Kändes
inte alls bra. När vi skulle räkna förtidsrösterna, var det ett kuvert som hade en blå röstsedel som
syntes från en sida , från andra sidan var det gult! Två olikfärgade röstsedlar i ett kuvert. Lite slarvigt
att godkänna ett sådant kuvert!

fler ställ och avskärmningar för valsedlar behövs till nästa gång! lång kö bildades! och en större yta i
lokalen så att alla kunde röra sig utan att vara orolig för att kunna se bakom de gröna röstbåsen.

Avlösning hade behövts fler gånger, man hann inte ens gå på toaletten. Inte äta heller.

Tycker det var väldigt bra att arbetande röstmotagare inte var politiskt aktiva. Det var inte snacket
om politik som det har varit tidigare år.!

Jag undrar över hur man tänker när man utser en ordförande som varken har bil eller körkort. Det är
ju ändå en hel del logistik inblandad både före och efter valförrättandet.
Jag anser även att om en ordförande är sjuk veckan före valet så bör den personen entledigas från
ordföranderollen och en ny ordförande förordnas. Att inte vara delaktig i förberedelserna gör en
person olämplig som ordförande.

Röstsedlarna hade för liten text

Jättebra i vår grupp att det fanns 1 ordf. + vice ordf att rådfråga. Vi var 5 debutanter +2 rutinerade
rävar.

Vore bra om de som har erfarenhet kunde få delge nya hur man kan arbeta för att få processen
effektiv.

Jag hoppas att få välja i vilken lokal man arbetar. Har alltid suttit i Surte och kändes trist att alla
flyttades runt till nya lokaler och valdistrikt

Mängd fika och mat var för lite i Bohus södra. Blev inget kvar när räkningen gjordes vilket påverkar
energi och noggrannhet..

Jag har en egen fundering över arbetspassens fördelning på medarbetarna. Själv jobbade jag ingen
helgdag och inte heller valsöndagen, fastän jag jobbat valsöndagen en del andra år.

Det var kul under valdagen men räkningen tog väldigt lång tid, tror vi var klara 01:30. Det var roligt
fram till ungefär 00 så det är nog bra på att sikta på att vara klara då.

Det hade varit bra med 2 valsedelsställ p.g.a lång köbildning för att hämta valsedlar.

Tveksam att ställa upp i framtiden om inte fördelningen av erfarna/oerfarna blir bättre.
Vidare vore det vid själva räkningen möjligt att även ta in politiker eller tidigare erfarna valarbetare.



Man kunde kanse haft ett tillfälle där ordförande och vice ordförande fick utbildning om vad som
förväntades av dessa.

I stort fungerade allt bra. Jag fick inga negativa kommentarer från röstare varken på
förtidsröstningen eller på valdagen. Alla tyckte det var bra, med få undantag, med valsedelställ.

Bra med gemensam beställning av fika. Fint om leverantören hinner packa klart innan vi får
klartecken att hämta. Den här gången fick vi åka till Nödinge 2 gånger.

Något som är så viktigt ffa vid utbildningen att den person som håller i tråden upprepar frågan som
ställs.
Har själv lite nedsatt hörsel.

2,5 h rast x 2 kändes som lite väl långt....

Fler valsedelställ. Med endast 1 ställ blev det en ”flaskhals”. Men det har redan uppmärksammats i
pressen. Gäller tydligen på flera platser.

Det var bra att ha en röstmottagare utanför vallokalerna för att styra upp köerna under rush our. Vi
var tre olika distrikt i samma byggnad och när köerna var långa var det svårt för väljarna att orientera
sig.

det skulle varit tydligare för hela gruppen hur viktigt det var med att kollen av förtids rösterna. det
var några i gruppen som inte tog det på allvar.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:VN.2022.50
Datum:
Kanslichef Erik Bergman

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Valnämnden

Analys av genomförandet av de allmänna valen 2022

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att redovisningen läggs till handlingarna.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Valkansliet har genomfört en analys av genomförandet av de allmänna valen 2022. Som

grund för analysen finns kansliets egna observationer, en enkät som gått ut till samtliga

röstmottagare, inkomna synpunkter från biblioteken samt ett utvärderingsmöte som

genomförts med valdistriktens ordföranden.

Inför nästa val finns utrymme för förbättringar vad gäller antalet valsedelsavskärmningar,

lokaler såväl på valdag som för förtidsröstningen samt rekryteringen av röstmottagare och

utbildningen av ordförandena.

Sammantaget kan konstaterats att valet genomförts på ett effektivt, rättssäkert och transparent

sätt.

Erik Bergman

Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

PM - Analys av genomförandet av de allmänna valen 2022

Enkät från röstmottagare

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kanslichef Erik Bergman
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

För kännedom:

Kommunfullmäktige
Servicenämnden

Ärendet

Genomförande av RKL-val.

Ekonomisk bedömning

Den ekonomiska sammanställningen har ej gjorts utan det får valkansliet återkomma till.

Invånarperspektiv

Ur ett invånarperspektiv är valets genomförande och den volym av röstmottagare som det

kräver ett sätt att engagera fler än de partipolitiskt intresserade i att genomföra praktisk

demokrati.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Vallagen utgör grunden för arbete med valet och därtill kompletteras det med anvisningar från

valmyndigheten. Kommunala styrdokument finns ej.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Analysen ligger till grund för fortsatt arbete med kommande val, närmast valet till

europaparlamentet 2024.

Förvaltningens bedömning

(Beskriv, utifrån vad som framkommit ovan under rubriken ärendet, vilka bedömningar

förvaltningen gör, resonera om för- och nackdelar och förklara varför förvaltningen föreslår

det som framkommer under rubriken förslag till beslut.)
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Utvärdering: Röstmottagare i valet 2022 Ale kommun

Distrikt

I vilket valdistrikt var du röstmottagre under valet?

Namn Antal %

Surte södra 7 7,6

Surte norra 4 4,3

Bohus södra 4 4,3

Bohus norra 5 5,4

Nödinge södra 6 6,5

Nödinge östra 7 7,6

Nödinge centrum 5 5,4

Nol södra 6 6,5

Nol norra 5 5,4

Alafors 6 6,5

Starrkärr 5 5,4

Älvängen södra 3 3,3

Älvängen centrum 5 5,4

Älvängen östra 5 5,4

Älvängen norra 3 3,3

Skepplanda östra 8 8,7

Skepplanda N Hålanda 7 7,6

Skepplanda västra 1 1,1

Total 92 100

Svarsfrekvens

96,8% (92/95)



Förtidsröst

I vilken röstningslokal var du röstmottagare under förtidsröstningen?

Utbildning

Vad tyckte du om utbildningstillfället?

Namn Antal %

Ingen, jag var inte röstmottagare under
förtidsröstningen

51 67,1

Bohus 4 5,3

Älvängen 6 7,9

Skepplanda 3 3,9

Nödinge 12 15,8

Total 76 100

Svarsfrekvens

80% (76/95)

Namn Antal %

Inte bra 0 0

Mindre bra 5 5,3

Varken eller 10 10,5

Bra 62 65,3

Mycket bra 18 18,9

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Tidpunkt/dag? Hade du velat ha något utskickat innan?

Bra planering med allt

Jag hade gärna tagit själva handledningen innan.

Hade velat fått tillgång till informationsfoldern innan.



Tidigare utbildningsdag än 1 sept önskvärt. Då även möjligt att delta vid förtidsröstning. Fick inte den möjligheten i år.

Har varit med tidigare så jag visste vad det skulle innehålla

Mycket att förbättra finns. Skulle behöva pratas mer om vad som krävs av en röstmottagare. Vissa av våra röstmottagare tappade
motivationen och det kom som en chock för dom att dom förväntades vara kvar tills när räkning va klar oavsett tid. Även dåligt
att ale kommun inte erbjuder betalt för utbildnings tilfället då de flesta andra kommuner ger ut en timpeng för detta.

Bra att det låg kvällstid. Länk till filmerna hade gärna fått skickats ut innan så hade man sett dem en gång innan utbildningen.
Lättare att komma med frågor då under utbildningen.

Nej det var helt ok

Ja materielet

Allt med utbildningen var jättebra, smidig och bra tidpunkt.

16 augusti kl 18,
1 sept kl 18
Behövdes inget utskick innan

Gärna häftet hade fått skickats hem tidigare så man hade kunnat kollat i lugn och ro. Man hängde inte med när dom hade sin
powerpoint i häftet, visste inte riktigt vart dom var i häftet när dom visade bilder från powerpointen

Ja, gärna presentationen som var under utbildningstillfället.

Det hade varit bra att få broschyren/handledning innan

Jag fick inte utskickat utlovat material efter kurserna. Utskick innan hade varit bra också.

7/9, onsdag kl18.00. Broschyren
vi fick på utbildningen hade varit bra att vi hade fått i förväg. Tror man hade haft en annan inblick i utbildningen på plats.

Jag hatar slarvfel, som det fanns i det lokala materialet under kvällen. Att dessutom köra igång en sån här utbildning utan
mikrofon, är helt puckat. En kommun ska alltid använda mikrofon, för att även de med sämre hörsel ska kunna delta.

Ja ett utskick hade varit bra.

Tidigare år fick vi länken så vi kunde kolla filmen själva, utbildningen denna gång var lite långdragen, ni sa samma och sedan
visades filmen, hade velat få mer info om text hur man på ett bra sätt granskar förtidsröster. Lite mer praktisk genomgång.

De som håller utbildningen behöver bättre förutsättningar så att utbildningen och den informationen som ges ut kan vara kort
och konkret, så att den blir enklare att ta till sig.

Funkade bra, men hade nog velat ha lite mer praktiska exempel. Nu blev det i princip bara att följa valmyndighetens information.

Om man fått handledningen innan hade man kunnat förberett sig något.

Hörde lite dåligt innan mikrofonen hittades. Hade velat att alla man skulle jobba med kom på samma utbildningstillfälle.

Vi fick klart och tydligt information hur det går till.

Lagom tid i förväg, fint att bjuda på lite fika

Hade velat veta att jag skulle kunnat ändra dag.

För att fundera på ev frågor. Ja blir svaret.

Lagom lång tid innan valet. Bra att vi satt i respektive valdistrikt vilket gjorde att vi hade ett ansikte på dem vi skulle jobba med
under valdagen

Presentationen kunde ha skickats ut innan

Nej, räckte med det vi fick på plats.

Det fungerade bra och utskicket kom i god tid före utbildningen.

Velat ha tid till frågor efter vi tittat på materialet framförallt för ord och vord

Var lagom i tid och datum



2022-08-13
Nej, det behövdes inget utskick innan.

Det kändes onödigt att gå på två separata för förtidsröstning och för valdagen. Överlappet var stort.

Då förstagångsmottagarna, 5 st, frågade oss erfarna, 2 st, en hel del vilket medförde att vi inte hann med det vi skulle får vi väl
anse att utbildningen inte gick igenom helt

Jag hade hellre sett att utbildningstillfället låg på exempelvis lördag - förmiddag, kanske ha 2 olika alternativ.

Tidpunkten bra. Bra att utbildningen hölls såpass nära valdagen. Då finns allt ʺfärsktʺ i hjärnan.

Saknar utbildning om omslagen.

31/8-22
Jag vill minnas att jag fick pdf-material på försommaren, men det kanske var till ordförande bara?

Nej

Nej

Kanske hade varit bra med ett utskick innan. Blev lite överraskad att det var ʺså mycketʺ att informera om.

Första tillfället fungerade inte mikrofonen . Mkt av informationen missades.

Nej. Det var ok.



Handledning

Vad tyckte du om valmyndighetens handledning?

Namn Antal %

Inte bra 0 0

Mindre bra 1 1,1

Varken eller 6 6,3

Bra 61 64,2

Mycket bra 27 28,4

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Annat att tillägga?

Mer ingående kring vad som förväntas i uppdraget. Jag som ordförande fick göra mycket upplärning under valdagen.

Lite rörigt

nej

Även detta valår fanns det slarvfel i handledningen. Mycket störande.

Uppskattar filmer som tydliggör och visar på hur skar ska gå till.

Väldigt bra, fick proffsig hjälp med skilda spörsmål.

Saknade exempel på händelser och vägledning hur hantera dem.

Enkelt språk. konkret. bra illustrerat med filmer.

Bra videolänkar för de olika momenten i röstmottagningen.



Avskärmningar för valsedlar

Vad tyckte du om avskärmningarna för valsedelställen?

Namn Antal %

Inte bra 17 17,9

Mindre bra 17 17,9

Varken eller 2 2,1

Bra 42 44,2

Mycket bra 17 17,9

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Annat att tillägga?

Behöver fler bås med valsedlar.

Borde dock funnits 2 ställen att ta val sedlar på. Men fanns inte plats i den lokal starrkärr har,

Det skapade långa köer och missnöje hos väljarna

Skärmarna fungerade bra, dock hade det behövts minst 2 bord pga köer som skapades

Tycker personligen att det kändes bättre med avskärmning. Men, nu blev det en så ʺstor grejʺ kring just dessa i och med att man
skulle vara ensam. De var stabila.

Skulle vart en avskärmning till.

Tyvärr hade vi lite köer (upp mot 30 min mitt på dagen. Detta kan undvikas om det finns två valsedelställ.

Det blev en flaskhals. Vi hade behövt fler valsedelställ för att optimera flödet och minska köer.

Det är bra med avskärmningar men man måste ha fler valsedelställ. I Alafors hade vi utan problem fått plats med åtminstone ett
till och då hade vi sluppit så lång kö hela dagen. Själva ställen som valsedlarna stod i var lite trånga och det var svårt att se vissa
partiers valsedlar så många tog fel och behövde gå tillbaka vilket saktade ner processen ännu mer.

Tog alldeles för lång tid, minst 3 skärmar hade behövts

Det var dåligt planerat med bara en avskärmning för valsedlar, det skapade väldigt långa köer vilket ledde till att vi blev färdiga
med röstmottagningen efter kl 9.

Det var mycket bra med avskärmningarna men vi borde haft fler bord med röstsedlar/avskärmningar. De som skulle rösta
tillbringade lång tid bakom dessa avskärmningar och köerna blev oerhört långa. Tyvärr valde kanske några äldre att gå hem i
stället för att rösta p.g.a de långa köerna.

Men det hade ju behövts fler än ett bås! Och vad jag har förstått så visste ni om att det kunde bli köer och att då ha fler
avskärmningar som hade underlättat för oss som arbetade folk som stod i kö känns inte okej.

Skulle behövas två stycken.



Avskärmningarna var bra men vi skulle haft 2 eller 3st avskärmade bord med valsedlar. Det blev alldeles för långa köer till
vallokalen. De röstande tog i vissa fall väldigt lång tid på sig att bestämma vilka valsedlar de önskade välja. På förmiddagen mer
än 45 minuters väntetid ute i kö.

Det blev kö, väljare blev irriterade.

Bra att man får ta valsedlar enskilt men som konstaterats på många håll så blev det stopp i flödet. Om samma system i nästa val
behövs fler ställ.

Två eller tre skärmar med valsedlarna hade gjort att det inte blev stopp emellanåt, det var där många stod en längre tid för att
välja valsedlarna. Lite bättre lutning på stället hade underlättat för att hitta sedlarna.

Borde finnas lika många valsedelställen som bås för röstningen, eller iallafall två stycken

Vi fick positiva kommentarer, men det tog längre tid. Kanske behövs två bord för detta, så det går dubbelt så snabbt?

Det va där det blev kö

Behövs fler valsedelsställ för att undvika köer

Skulle varit flera stycken, tog för lång tid för välja. Några stycken klagade på oss i vallokalen att vi kunde gjort det bättre.
Valnämnden borde göra filmer som visas på TV innan val som visar hur det går till, en del förstår inte upplägget tre fack mm

Skulle funnits iaf två stycken. Skapade köer.

En flaskhals som medförde kö hela dagen

Men hade behövts fler.

Detta orsakade den största flaskhalsen. Två problem: Folk har inte alltid bestämt sig för vad de ska rösta på när de kommer till
vallokalen och stod därför där i flera minuter. Sorteringen i bokstavsordning gjorde att ett par partier hamnade ensamma i
ʺmittenlådanʺ, vilket gjorde att folk inte hittade dem, och undrade varför det saknades valsedlar..... Idén med avskärmningen är
bra, men det behöver finnas fler.

Hade dock önskat att det fanns fler än bara en avskärmning

Men hade behövt två ställ för att få mindre köbildning.

Bildade väldigt lång kö. Borde finnas minst 3 avskärmingar med valsedlar så det flyter på bra.

Men det skulle behövas fler avskärmningar för att slippa köer.

Bra att de finns men lite instabila.

Skall vara mer än en

Köerna blev ju så långa. En del människor var kvar bakom skärmarna så länge!

Avskärmning bra, men bara ett gjorde att det blev kö.

Bra att det blir mer privat men det måste till flera

Själva skärmen var bra men det skulle behövas minst två, kanske fler skärmar per vallokal.

Det behövs minst tre per vallokal, för att minska köerna.

Det var svårt för de som skulle rusta få en överblick och förstå både skillnad mellan person- parti valsedlar. Kanske skulle finnas
enkel info över/bakom valsedlar om hur de är sorterade om skillnaden och innebörden mellan personröster och bara partiröst …

Tycker det är superbra att de finns. Då får personen som röster möjlighet till hemlig röst. Däremot skapade den en hel del kö, då
det tog lång tid för många.

Inget fel på ställen i sig men det hade behövts minst ett ställ ytterligare för att undvika den köbildning som ett enda ställ
resulterade i.

Det hade varit bra med två sådana avskärmningar

Bra föra att du var skyddad men det stoppade upp eftersom flera hade svårt att hitta

Det kunde varit 1 till då detta blev flaskhalsen.

Skulle varit två bås att hämta valsedlar i.



För få, borde varit minst två men är skeptisk till om dessa skärmar verkligen gjort valet mer ”hemligt”.

Borde dock varit fler för minskad köbildning.

Skulle varit två valsedelsställ med varsin avskärmning

Bra idé, men hade behövts fler för att undvika köbildning.

För få och skapade köer. En planch utanför som folk kan läsa partienamn i förväg i väntekön hade underlättat mycket.

Lokalen kändes för liten, där valsedelsstället stod. Stället var lite inklämt och man fick vrida på det, så att inte bakomvarande,
som stod i kö, kunde se, vilka valsedlar som plockades. Det var svårt för handikappade med rullatorer att komma bakom bordet
med
valsedlar.

Ett annat år kanske man skulle ha lite större utrymme och gärna två avskärmade bord med valsedlar för att minska köbildning.

Bra, men kanske skaffa fler sedelställ. Det blev ibland köer.

För lite med 1 skärm. Flaskhals.

För få på valdagen i synnerhet.

Medförde att flera väljare stannade upp längre där än vid tidigare val av någon märklig anledning, kanske stoppade i valsedlarna i
kuvert etc.

Avskärmningen var bra, men det behövs fler, 2 - 3 / distrikt, beroende på storlek på distriktet.

Själva avskärmning var kanske inte så dålig, men det borde ha funnits minst 2 i vallokalen. Att det bara fanns ett skapade mycket
långa köer. Väntetiden var upp till 1,5-2 timmar när det var som värst. Valbåsen stod samtidigt tomma.

Det var där alla stod en stund för att välja partier. Ställen där valsedlarna stod i kunde kanske vara lite mer överskådligt.

Men man kunde haft två valsedelsställ

Redan på utbildningen poängterades att antalet valsedelställ var kritiskt. Jag fick intrycket att vi skulle få tre per vallokal vilket
inte blev fallet. Det är ju bara att räkna ut att varje röstare behöver en minut bakom valsedelstället. Kommer 500 röstare innebär
det 500 minuter. Jag tror också att många röstare kände stress i valsedelstället eftersom eftersom många stod och köade bakom.
Kan stressen ha orsakat att man inte fick ʺrättʺ valsedlar?

Bara 1 bord för valsedlarna gjorde att det tog onödigt lång tid att genomföra röstningen

Det hade behövts fler valsedels-avskärmningar. Det bildades långa köer då många stod länge och valde valsedlar innan de gick
vidare till val-båsen.
Det hade underlättat om ett valsedelsbord var ʺöppetʺ så kunde kön snabbas upp.

Men fler avskärmningar med valsedlar hade behövts

Vi kunde eventuellt haft en till. Ställen för valsedlar var sämre, ett av våra ställ havererade och vi fick stötta upp det genom att
lägga något under.

Men det behövs mer info till väljarna före valet. Varför inte skicka ett kit med en valsedel av varje slag till alla röstberättigade
tillsammans med röstkortet
Sen undrar man hur mycket människor funderar i båset eftersom en det tar väldigt lång tid på sig. Är det för att man inte
bestämmt sig eller för att det är krångligt

För långa köer,behöver varit flera.

det skulle ha varit 2 st då folk blev stående/stannade bakom skärmen. den blev en flaskhals.

Blev kö ibland. Behövde vara 2 ställ.

För få.

Det vore bra med minst 2 ST

Hade behövt ett ställ till.

Det bildades en väldigt lång kö. Till nästa gång kanske fler avskärmningar så att kön minskas. Annars tycker jag det var väldigt bra
eftersom det blir mer hemligt och man slipper ta flera olika valsedlar.



Avskärmningar för röstning

Vad tyckte du om avskärmningarna för röstningen?

Men det skulle varit fler, nu blev det långa köer vilket inte var bra.

det skulle varit ett ställ till

Namn Antal %

Inte bra 0 0

Mindre bra 2 2,1

Varken eller 3 3,2

Bra 61 64,2

Mycket bra 29 30,5

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Annat att tillägga?

Borde finnas en lägre i fall det kommer någon som behöver sitta ner eller sitter i rullstol.

Borde finnas ett ʺbåsʺ där man kan köra in bakom med rullstol. Det lägre fungerar inte optimalt i alla lägen.

Kunde varit två avskärmningar

Det var inga problem med dem.

Behöver avskärmning för de som behöver sitta ner.

Måste finnas fler och minst en som är handikappsanpassad

Men saknades en för rullstolar och permobiler

Avskärmningen för rullstolsburna kunde vara bättre t.ex en kant framtill för att underlätta för de som har rörelsehinder med
händerna och med hjälp av kanten inte skulle behöva hjälp för att få ner valsedeln i kuvertet

Bra placerade.

Inga problem hos oss mer än man fick även där köa.

Fanns ej heller för de som ville sitta

Det var många som vek sina valsedlar och fick göra om, information om detta satt på ytan där de la valkuvert och sedlar vilket jag
tror gjorde att flera inte såg det.

Hade uppskattat några fler i vallokalen, för att minska köandet.

Handikapp avskärmning var inte tillräcklig låg.

För att förhindra köbildning, som uppstod särskilt sista veckan, kunde man kanske ha haft ytterligare ett avskärmat bås för
röstningen.



Skyltning

Vad tyckte du om skyltningen i och utanför vallokalen?

Den för rullstolsburna var alldeles för hög, samt att det behöver finnas minst en röstningsskärm till / distrikt.
Jag upplvde det som att den största och mesta kön blev till de skärmarna.

Under valdagen fanns det oftast avskärminingar som var lediga även när det var långa köer.

Nu hade vi ingen som var rullstolsburen, men vi hade inget bås för sittande väljare.

Lite trång lokal.

Tänkte inte så mycket på dom, dom var ju som vanligt.

men det skulle ha varit 2st.

Fyller sin funktion.

Skulle behövas fler

Namn Antal %

Inte bra 1 1,1

Mindre bra 6 6,5

Varken eller 10 10,8

Bra 52 55,9

Mycket bra 24 25,8

Total 93 100

Svarsfrekvens

97,9% (93/95)

Var skyltningen tillräcklig? Kunde skyltarna placerats annorlunda?

Vi skyltade med det material vi fick. Beroende på lokal försvann kanske lite av denna skyltning om det fanns affischer eller annan
skyltning. I vårt fall var det flera bioaffischer men det fanns nog ingen tvekan i var medborgarna skulle gå ändå.

Behövde inte använda all skyltning

Större skyltar hade varit bra men nu när vi hade kö hela dagen så hittade nog alla ändå.

Kunde varit tydligare vilken röstlokal man skulle gå till

Svår att sätta upp alla inplastade pilar mm, såg amatörmässigt ut, många flera ʺmäklarskyltarʺ

De var tillräckligt.

I Alafors var den fullt tillräcklig. I Bohus fick vi något klagomål om bristfällig skyltning under förtidsröstningen.

Kanske lägga ut information på kommunens hemsida om vilka vallokaler som finns (i förebyggande syfte).

Öppettiderna för förtidsröstningen verkar inte ha framgått så tydligt, många som skulle rösta kom alldeles för tidigt vilket ledde
till att bibliotekspersonalen fick många frågor innan vi var på plats.

Skyltningen kunde vara på ett högre stativ så hade väljarna sett den bättre.
Vi hade två andra valdistrikt i närheten så folk ställde sig i fel kö vilket skapade irritation.



Ingen skylt utanför, så folk letade efter oss.

OK

Blev krångligt när vi var flera vallokaler i samma lokal, men det fanns många skyltar

Eftersom Bohus södra och norra hade samma lokal borde skyltningen visats redan utanför.
Svårt att ställa upp dörrar så att man kunde dela på de båda kretsarna, blev bättre på eftermiddag.

Stärrkärr ligger lite utanför så de borde vara bättre skyltat folk klagade

Lite synd med en ingång till två distrikt, ledde till att kö uppstod i onödan

Eftersom de flesta personerna visste var röstlokalen var så var det inte ngt problem.

kunde varit tydligare skyltning direkt vid entredörren vilken kö som ledde till vilken vallokal. några stod i fel kö länge innan de
upptäckte att de var i fel kö

Man kan alltid göra saker bättre och tydligare, se avskärmning valsedlar.

Det fungerade perfekt med de skyltar vi erhöll.

Vår vallokal låg vägg i vägg med en annan och vissa väljare tog därför fel kö. Skyltarna hade kunnat vara större och mer
färggranna (ex med röda pilar) för att fånga väljarnas uppmärksamhet.

De två plancherna stod var uppsatta så ingen läste utan gick förbi snabbt. Saknar QR kod som gör att folk kan läsa på annat språk.

Ja, det verkade inte som att någon haft svårt att hitta röstningslokalen.

Kunde funnits någon mer skylt att ställa på marken, en vägvisande skylt.

Pga att köerna blev så långa så såg en del inte att de stod i fel kö förrän de redan hade köat i en timma. Det borde finnas skyltar
typ ʺtrottoarpratareʺ att ställa ut vi långa köer.

Vi var tre distrikt på Kyrkbyskolan. Endast några få som gick fel.

Skyltningen var OK, men flera väljare hade först letat efter val-lokalen i Bohusskolans gymnastiksal. Namnet på röstlokalen borde
ändras till Bohushallen. Det är det namn som står på byggnaden.

Fullt godkänd.

Ju att tror det hade varit bra om vi hade haft fler skyltar eller till och med staket för att kunna separera köerna eftersom vi var
samlokaliserade med andra distrikt.

i Nödinge var det många som tog fel mellan östra och södra. medförde att man fick ropa in folk och gå bak i kön för att sortera ut
ur kön vilka som skulle till östra/södra.

lite större skyltar hade varit bra.



Valmaterial

Vad tyckte du om valmaterialet?

Namn Antal %

Inte bra 4 4,3

Mindre bra 12 12,9

Varken eller 10 10,8

Bra 47 50,5

Mycket bra 20 21,5

Total 93 100

Svarsfrekvens

97,9% (93/95)

Tog någonting slut? Var det av dålig kvalité?

Saknades rätt mycket inför det att lokalen ställdes iordning på lördagen.

Vi fick en hel del strul med material som inte hade kommit till oss. Och mycket strul kring detta. Fick ringa ut för att få material
osv.

Vi saknade pennor från början samt lite annat kontorsmaterial som hade varit bra att ha. Vi saknade även lappar till ett av våra
röstningsbås och fick skriva egna, vilket inte såg så proffsigt ut.

Inget tog slut. Nä ok.

Rörigt flera gånger ändring av information och ny information tom på valdagen, materiel saknades.
4 år till nästa gång, borde gå att planera och plocka samman till nästa gång

Allt verkade vara av bra kvalité, vi fick dock inte allt material till starten.

Inget tog slut, bra kvalité.

Det var svårt att stoppa i valsedlarna i kuverten.

Förtidsröstningen: I och med att vi som bemannade växlade om så var det svårt att ha koll på att allt material fanns. Vi råkade
t.ex. ut för att valsedelskuverten tog slut och det blev stopp ca 15 minuter innan utryckning kom med fler. Koll centralt ifrån med
påfyllning?

Inget tog slut.

Nej inte där jag var.

Nej

Kuverten inte bra, packsedeln stämde inte så många olika omslag och protokoll, hade bytt namn så svårt att veta vad som gällde

Kuverten upplevdes som lite för små, svårt för många att lägga i sedlarna, fick göra om många

Stora problem med valkuverten vilket medförde att folk fick göra om på grund av att valsedeln inte gick att se i kuvertet

Hade behövts en tydligare ordning bland valsedlarna som förvarades i kassar (så att man vet vad som finns och vad som saknas).

Kuverten var en aning små, vilket resulterade i klagomål.



Valkuverten var fruktansvärt dåliga, för små. Gick inte att få i valsedeln, tog lång tid bakom skärmarna

Kuvertet kunde varit lite större, många hade problem att lägga i sina valsedlar.

Kuverten var alldeles för trånga! Svårt att lägga i valsedlarna.

det gick inte att stoppa ner valsedeln i kuvertet, valsedeln fick knölas ner och många fick göra om, äldre personer hade stora
svårigheter att lägga ner röstsedeln rätt

Undermåliga kuvert. Det var svårt för väljarna att få i valsedlarna, vilket fördröjde valet.
Det var mycket svårt för väljarna att hitta rätt valsedel. Det var rörigt med så många olika sedlar. Det hade varit bättre om de med
bara partinamnet stod först i båset.

Kuverten var alldeles för små för valsedlarna. Det var svårt att få ner sedlarna, vilket även skapade kö vid gröna avskärmningen,
skador på sedlar och flertalet gånger som röstaren var tvungen att göra om för röstmotagaren vid röstlängden/valunan inte
kunde se att det låg en valsedel i kuverten/ vilken färg sedeln var.

Ett omslag saknades för oss.

Det var ok, men listan med partier som skulle ha valsedlar på plats var inte uppdaterad. Minns jag rätt fick vi en ny på
röstningsdagen. Vi saknade även skärm till bordet med valsedlar.

Kuverten var undermåliga och orsakade problem när folk inte fick ner sina valsedlar ovikta

Kuverten var för trånga och vissa hade dåligt klister vilket resulterade i att väljare var tvungna att lägga sina röster i andra kuvert.
Detta bidrog starkt till ytterligare köbildning och frustration vilket vid ett tillfälle utvecklades till en ganska aggressiv verbal
situation.

Valkuvert och valsedel hade för tight passning. Gör sedeln ca 5 mm lägre så den inte riskerar fastna.

Det var lite rörigt bland valmaterialet. När t ex valsedlar skulle fyllas på, fick man leta i högarna.
Budröstningskuvert tog slut och vi ringde efter detta och blev lovade att dessa skulle levereras efter en halvtimma, vilket ej
skedde.
Vi fick till svar, att en av oss kunde gå ifrån och hämta, men tyvärr fanns det ingen möjlighet att gå ifrån, då mycket folk
strömmade till.

Det fattades omslag för förtidsröster

Det var svårt att få ner valsedeln i kuvertet utan att den böjdes.

Valsedlarna var inger problem, men kuverten var ett stort problem. De var liksom hopklistrade i de nedre hörnen, så många hade
stora svårigheter att få ner valsedlarna.

kuverten var under all kritik. Svårt att få ner valsedlar och när man skulle öppna var perforeringen förskjuten så det gjorde det
svårt att riva av den grå remsan.

Det fattades material som vi skulle haft bl.a. en hel del kontorsmaterial bl.a. en hel låda med bl.a. linjal, tejp.
Antalet omslag räckte inte så vi fick begära ytterligare sent på natten.

Mer avskärmningar och fler valsedelbås hade behövts

Nej

Många kuvert var för små. Ställde till mycket besvär. Tog lång tid att lägga i och valsedlarna blev lätt tillknycklade.

Vi hade för få band till skyltarna vi hade som röstmottagare. Vi kunde också haft någon till såndär fingertopp av gummi till
rösträkningen.



Vallokal

Vad tyckte du om vallokalen? (För dig som arbetade på valdagen)

Namn Antal %

Inte bra 3 3,3

Mindre bra 9 9,8

Varken eller 10 10,9

Bra 45 48,9

Mycket bra 25 27,2

Total 92 100

Svarsfrekvens

96,8% (92/95)

Finns det något du anser kan förbättras avseende vallokalen

Den är inte jätte bra i fall det kommer någon med rullator eller rullstol.
Luktar mögel och så gjorde även mina kläder när kvällen va slut.

Kände att vi hade en stor lokal som vi kunde anpassa utifrån ändamålet. I själva A-salen var det enbart valmaterial och ingen
distraktion av annat. Bra!

För liten lokal.
Samt att det var samma väg in som ut, en smal korridor.

Hade inte nära tillgång till ett vilorum där vi kunde dricka kaffe osv. Det hade uppskattats.

Stora salen i Alafors är bra och luftig. Tycker dock att man kan möblera tillbaka allt dagen efter valet och inte på natten när man
är helt slut kl. 03 och knappt vågar köra hem efter alla timmar. Behövs också tydligare instruktioner om vart sopor ska slängas
tex.

Lite större och plats för flera samtidigt
Svåråtkomligt mitt i bostadsområde

Nej

Om golvet ska skyddas krävs fler mattor som täcker golvet.

Inte bra att ha två vallokaler i samma entré. Matsal kanske inte så bra att ha som vallokal, stor, svår att avgränsa. Ger ett stökigt
intryck.

Trångt. För lite lokal. Dåligt flöde. Ingång och utgång samma. Inget ställe för röstmottagare att gå undan och få rast. Dåligt med
stolar.

Luften, tror den saknade ventilation

Lite jobbig att ta sig till

Mindre insyn



Jobbigt att återställa allt på valnatten

Vi var i en bamba som inte var städad, fick börja med att städa, matrester och dricka på golvet i kapprum var det kvarglömda
kläder , vantar, mössor mm det mesta låg på golvet. Tråkigt att komma till en sådan dålig lokal. Luktar illa, toaletterna inte
städade

Lokalen var bra men inte två så nära och med samma ingång, många förstod inte att det var två köer

Bättre lokalisering mellan södra och norra i lokalen

Uppdelningen av lokalen kunde varit bättre. Båda valkretsarna hade sina bord på samma halva.
Södra valkretsen kunde haft södra halvan av lokalen och norra den norra delen.

Bra att komma direkt in i vallokalen i stället för att gå in ytterligare en dörr där vi inte hade haft tillsyn på.

Eftersom jag bodde i närheten kunde jag åka hem. Det fanns inget fikarum bara ett litet pentry.

Hade behövts även en utgång eftersom det var kö in i lokalen. Hade säkert gått att ordna i god tid före valdagen.

vår vallokal var trång, vi fick tänka oss för hela tiden så att inte någon stod bakom/sidan av en grön avskärmning för röstning

Klagomål av doft av mögel. Drar mycket, kall lokal.

Det hade varit önskvärt med en något större lokal. Som det var nu blev det trångt när de som stod i kö ʺblockerade vägenʺ för
dem som hade röstat och skulle ut.

Röstlängd placerad rakt under ventilation med kallras. Svårt för valarbetare gå snabbt på toalett eller få kort rast. Bohus Södra
och norra distrikt borde placerats i norr och söder riktning vilket kunde gett fler avskärmning för röstkort och sätta in valsedel.
Varför inte kombinera?
Nu skapades konstant kö till södra helt i onödan

En gammal nedgången bygdegård är ju vad den är så det går nog inte att göra så mycket där.
Jag tycker att det är viktigt att det går att ha en in och en utgång samt utrymme för fler skärmar.

Det är bra om det finns mer än en avskärmningar för valsedlar så blir inte lång kö.

Perfekt som vallokal.

Larm som gick i tid och otid under kvällen/natten

Större än nödvändigt. Synd att mattorna som skulle läggas ut för att skydda golvet inte riktigt räckte till.

Mer plats för valbåsen och valsedlar önskvärt.

Alldeles för liten för ändamålet.

Mycket bra lokal. Vi i Älvängen Centrum hade nästan aldrig lång kö och vi hade större lokal än Älvängen Södra som hade mindre
lokal och kö nästan hela dagen.

Bra för röstmottagarna men de som röstade klagade på svårigheten att ta sig till vallokalen.

Det var inte städat i lokalen. Matrester på golvet på flera ställen i lokalen.

Hade varit svårt att komma in med rullstol. Svårt att köra ända fram med bil om det hade behövts.

Vi delade vårat paus rum/fika rum med Skepplanda Västra det var inte bra. det blev inte att man tog några mindre raster.



Lokal för förtidsröstning

Vad tyckte du om vallokalen? (För dig som arbetade på förtidsröstningen)

Namn Antal %

Inte bra 1 3,3

Mindre bra 9 30

Varken eller 9 30

Bra 9 30

Mycket bra 2 6,7

Total 30 100

Svarsfrekvens

31,6% (30/95)

Finns det något du anser kan förbättras avseende vallokalen

Jag arbetade inte på förtidsröstningen.

Lokalen var lättåtkomlig för röstarna. Någon klagade på att det var lite mörkt.

Väldigt nöjd med gruppen jag hamnade i och vår ordförande gjorde ett fantastiskt jobb under hela dagen.

För litet, för trångt. Vi tog över lokalen helt från bibliotekspersonalen... Det blev inte överskådligt för de som skulle rösta i och
med att man inte såg röstningsbordet när man kom in.

Svår lokal att ha som vallokal. Mycket rörelse igenom och liten yta för val, så det blir lätt för trångt.

Trevligt att den ligger i centrum, men det är trångt och bibliotekspersonalen var inte nöjda

Dålig luft och lite rörigt då det kom andra som inte skulle rösta.

För liten

Nil

Större lokal, två avskärmade valsedelsställ, fler bås för röstning och ett större bord för röstmottagarna. Särskilt när rösterna skulle
räknas på kvällen.

För trångt i röstningsrummet och även trängsel vid in och utpassering förbi registrerings bordet.

Det fanns tillfällen då vi kände att bibliotekskunder inte kunde använda denna del av biblioteket. Biblioteket stängde kl. 19.00 och
vår dörr vid entren var fortfarande öppen. Vid ett tillfälle smög några ungdomar in i biblioteket och sprang upp på de högsta
våningarna. De hänvisade till att de skulle besöka Ungkan. De gick frivilligt iväg då vi bad om detta.
Även låsningen av entredörren fungerade inte. När vi skulle gå hem vid 20-21 så fanns ingen som kom och låste. Jag hade önskat
att vi kunde ringa och begära låsning.

Var i förskola med mycket möbler att flytta.

Akustiken. Vid ett tillfälle är det en kvinna som håller en politisk utläggning för en grupp ungdomar. Hon befinner sig fysiskt
utanför vallokalen, men hon hörs klart och tydligt.
Sen känns det inte som om man var välkommen på biblioteket. Skulle man gå på toaletten fick man leta upp en toa för
allmänheten



Arbetet i gruppen

Har det gått bra att arbeta tillsammans i gruppen?

Älvängens bibliotek är för litet

Svårt när folk ville låna böcker.

Namn Antal %

Inte bra 1 1,1

Mindre bra 3 3,2

Varken eller 2 2,1

Bra 26 27,4

Mycket bra 63 66,3

Total 95 100

Svarsfrekvens

100% (95/95)

Annat att tillägga?

Väldigt bra grupp.

Ett härligt gäng som tog bra ansvar för jobbet

Jättebra och engagerad grupp som vi hade i Alafors.

Ett härligt gäng som lärde sig snabbt.

Röstmottagarna fungerade bra tillsammans men då 5 stycken av 7 stycken aldrig hade varit röstmottagare innan så var inte
röstmottagarna så självgående utan behövde mycket stöd och vägledning för att kunna göra sina uppdrag. Hade varit bra med en
bättre fördelning av erfarna /icke erfarna

Hade önskat lite mer tydlighet innan valdagen från ordförande i form av schema, samlingstid osv. Sen tycker jag man som
ordförande och vice ordförande måste kräva av alla att ta raster och rotera arbetsuppgifter så att man orkar hela dagen och stor
del av natten.

Inte direkt, vi fungerade bra som grupp och alla var trevliga mot varandra.

Det har gått mycket bra. Duktiga och ansvarsfulla medarbetare.

Hade en röstmottagare i min grupp som är högst olämplig.

Förtidsröstningen: Viktigt att alla som bemannar kan göra alla uppgifter, om någon inte kan/vill sitta vid bordet blir det jobbigt för
de andra om man bara är tre. Man behöver få stå och ʺdirigeraʺ emellanåt för att få röra på sig. Med all respekt - om man inte
ser ordentligt kanske man ska tänka till om man kan vara med...
Valdagen: Mycket bra!

Vi hade en bra dialog oss emellan.

Det gick bra, men ordförande och vice ordförande var lite tveksamma i sin ledning av gruppen. Tex kunde inte svara på frågor
man hade och ville inte dela upp arbetet i gruppen

Det var en trevlig sammansättning



Tycker dock att räkningen av poströster forcerades fram och det visades sig sedan att man inte bockad av alla i röstlängden.
Själv var jag inte involverad i dessa men förstod av resonemanget att man inte var helt på det klara vad som var gjort och inte.
Upplevde det som att ordförande ville ha dessa röster klara tidigt och hon gick igen kuverten och lämnade till den som satt med
röstlängden samtidigt som det kom röstdeltagare för att bli avprickade.
En röstmottagare avvek innan rösträkningen var klar. Oklart varför.

Hade varit bra om både ordförande och vice ordförande har varit med i något val innan. Samt att röstmottagare kan klara alla
arbetsmomenten under dagen.

god gemenskap och vi hjälpte varandra

Alla gjorde allt för att de som röstade fick den information som de behövde och hjälp för de som var osäkra. Räkningen funkade
bra och de som var erfarna, såg till att vi nybörjare fick oss att känna att vi gjorde ett bra jobb! Väldig positiv upplevelse!

Att vår ordförande var sjuk och dök upp först på valdagen utan att ha varit delaktig i att hämta material eller iordningställa
lokalen, ställde till förvirring. Att ordförande inte vidarebefordrade material som skickats via mail med uppgifter som skulle
delges vice ordförande gjorde att jag som vice ordförande fick ta över hela ansvaret för hämtning av material, fika samt att
iordningställa lokalen ensam. Samarbetet i gruppen röstmottagare i övrigt var toppen.

Hade mycket bra medarbetare på valdagen samt mycket trevliga att sammarbeta med på förtidsröstningen

Lite för många nya och ovana arbetare som ibland inte förstod vikten av noggrannhet. En person gick hem mitt i rösträkningen
med kommentaren ”jag ska upp tidigt imorgon”. En annan ”ville inte” lära sig att sitta med röstlängden.

Endast en röstmottagare som var otrevlig och gjorde fel flera gånger. Övriga trevliga och bemötande.

Bra samarbete och alla försökte göra sitt bästa.

Stort ansvar föll på den erfarne då den andre var på rast i och med att det då var en erfaren plus resten oerfarna.

Alla var engagerade och vana. Det flöt på bra-

Något oengagerad vice ordförande som höll på med sin egen mobiltelefon lite väl mycket.

Möjligen hade vi behövt liten tydligare ledning just vid behandlingen av förtidsrösterna, där blev det lite förvirring.

jag fick säga till mina kollegor att vi skulle bli klara fortare. det tog tid vid räkningen.



Bemanning

Var bemanningen tillräcklig?

Namn Antal %

Inte bra 4 4,3

Mindre bra 9 9,6

Varken eller 3 3,2

Bra 41 43,6

Mycket bra 37 39,4

Total 94 100

Svarsfrekvens

98,9% (94/95)

Annat att tillägga?

Bemanningen var bra. Vi hade lång kö hela dagen så vi var flera som avstod rast. Det var inte egentligen pga av kön utan jag tror
att vi alla uppskattade arbetet och såg att det var givande samt att vi ändå skulle vara tillgängliga för de som kom för att rösta.

Skulle vart bra om det var en till. 8 istället för 7.

Absolut på dagen men gärna fler vid rösträkningen.

Kunde varit en till,
dela upp dagen i 2 pass och sedan räkningen för alla

nej

Det var bra med folk under dagen. Dock hade det nog varit bra om ett annat gäng kom och löste av gruppen vid 6-7 tiden som var
utvilade och kunde räkna rösterna.

Det kan finnas röstmottagare efter hur många röstberättigade som finns i röstlängden. Det ger också förutsättning för att alla kan
gå hem i lagom tid och inte är så trötta, vilket minskar handhavandefel.

Omöjligt att ta kortare raster. Man borde dela upp arbetsdagen i 2 omgångar. Jobba i lokalen ta emot röster. Andra som räknar
röster.
Alla var helt förstörda/trötta när det var dags att räkna.

Förtidsröstningen: I början när det var ganska lugnt fungerade det att inte ha några raster och ʺsmygfikaʺ emellanåt. Men i och
med att det blev köer och mer att göra närmare valdagen så behövs avlösning i alla fall vid något tillfälle under passet. Vi fick det
överraskande sista fredagen vilket räddade oss.
Valdagen: Mycket bra!

Sju timmar utan att kunna gå ifrån och äta medhavd macka

7 st var för lite när man har ett stort valdistrikt och många förtidsröster, önskemål att det fanns några som kunde granska
förtidsrösterna och sedan att det kommer in några pigga hjärnor när man ska räkna. Är för mycket att göra på 7 st städa, ställa i
ordning och räkna mm

Hade varit bra med två lag, ett lag som jobbar med själva röstningen och ett annat som tar över när röstningen är avslutad. Ny
energi till räkning mm och den tidiga gruppen går hem



Eftersom det var otydligt med information på utsidan samt svårt med att ställa upp dörrarna behövdes det folk även utanför
lokalen. I och med den nya ordningen om sekretess vid valsedlar behövdes personal både före och efter detta.

På förtidsröstningen hade det varit bra med en avlösare för kaffepaus eller toalettbesök. Röstande hela tiden.

Man skulle kunna vara en person till, i synnerhet vid rösträkningen, som tar sin tid, och då man börjar bli lite trött .

Man behöver vara minst 8.

Eftersom vi hade köer hela dagen hamnade förtidsrösterna på efterkälken vi hann inte riktigt med dem så totalt tog det väldigt
lång tid innan vi var klara. Förstod att vi var mycket senare klara än vad de brukade vara.

Nej det hade behövts vara en person till så man kunde pausa lite ibland.

Det fanns även tider under dagen som det kändes som man var för många röstmotagare i lokalen. Man kunde få känslan att man
nästan bara var ivägen.

På valdagen helt ok vid förtidsröstningen var det för lite personal vid vissa tider

Alldeles lagom med antal personer och bra planerat schema.

Kändes ibland för lite då kösituationen var jobbig. Borde vara en extra person då ifall någon behövde exempelvis gå på toaletten
eller kolla läget i kön.

Vi var en för lite.

Sista veckan var bemanningen för liten. Det fanns inte tid för varken toalettbesök eller en mugg kaffe under arbetspasset.

Det var lite oklart på förtidsröstningen att man inte fick någon tid att äta något.

Det fanns ingen möjlighet att ta en riktig paus och få i sig lite mat pga hård och tät tillströmning på särskilt 2 av mina 3 dagar.
Koncentration blir då lidande.

Den var OK om fördelningen av erfarna och oerfarna varit bättre och inte som nu 2+5.

I Nödinge där det var tre valkretsar skulle det vara bra med en röstmottagare ute på skolgården som förklarade köerna. Nu var
det folk från partierna som gjorde det.

De sista dagarna innan valdagen (jag satt på eftermiddagspasset på fredagen) hade vi inte möjlighet att gå ifrån. Vi hade kö hela
tiden. Förslaget är att vara fyra personer onsdag till lördag i veckan före valdagen.

Dock lämnade en person arbetet under natten innan rösträkningen var klar med motiveringen att hen behövde gå upp kl 04.00
Bra om det klarläggs tydligt att rösträkningen kan dra ut på tiden så alla tar höjd för detta.

Vi klarade oss fint, men jag vet andra distrikt som hade behövt mer bemanning.

Det borde finnas någon form för fikas löning

Det hade behövts en eller två till.

Att arbeta 7 timmar utan rast var inte bra

Vissa tidpunkter blev det lite mer intensivt.



Övrigt

Har du några övriga synpunkter?

Överlag så har det inte cirkulerat så många valsedlar så att medborgarna kunnat vara så förberedda.
De flesta kom tomhänta vilket gjorde att stoppet blev vid valsedelstället.
Vi diskuterade om fler valsedelställ hjälpt och det hade det nog men någonstans hade kanske en kö
bildats i alla fall. Vi valde ju att hålla allt material inom själva vallokalen. Kanske att man kunnat ha
fler valsedelställ på lite olika platser utanför men då hade röstmottagarna fått mer att göra för att
bevaka dessa.
Trodde också att Alafors var ett mindre valdistrikt men det fick jag ju veta att så inte var fallet.
Troligen blir det väl uppdelat i 2 till nästa val och det är nog klokt med tanke på de köer vi hade
under dagen.

I ärlighetens namn, maten var riktigt dålig. Kycklingsallad ? Ja, kyckling men sedan mest majs och
isbergssallad. En halv lite cocktailtomat och en liten skiva av en rädisa. Med tanke på att lokalen
ligger långt norrut och några bor i södra änden så blev det många timmar och maten var inte
anpassad till att räcka ca 18 timmar. Kvällsmål ex korv m bröd eller liknande hade suttit fint.
Kaffebryggaren på plats krävde kaffe av annan typ (kokkaffe !) än det som levererades från ICA.
Godis är gott !

Flera tyckte att maten var mindre bra än den varit tidigare år. Inte jätteviktigt kanske

Hur ställer vi oss till röstmottagare som har burka på sig ? Frågar eftersom det blev mycket
irriterande kommentarer från väljare som inte tyckte det var trovärdigt med en röstmottagare där
man inte kunde identifiera ansiktet. Detta blev en del onödigt tjafs för oss som självklart försvarade
våran kollega. Vore även bra med mer ingående imfo om vad som förväntas av dom.

Har mailet valkansliet vid två tillfällen utan att få svar, mkt trist. Sen kom förordnandet (som jag
uppfattade att man behövde på valdagen) på fredagen innan valet vilket känns väldigt sent och det
skapade onödig oro.

Jag har information att lämna gällande den olämpliga röstmottagaren, men mer detaljerat info
önskas lämnas per telefon.

Hälsningar Kristin Johansson

Den vallokal som jag arbetade i finns inte med vid första frågan. Avser Skepplanda Västra. den
saknas att välja :) Det framkom under valdagen att de som har sin post genom Kivra inte fick reda på
vilken specifik vallokal de skulle gå till i Skepplanda. Det stod endast vallokal: Skepplanda matsalen
för samtliga även att de skulle till gymnastiksalen för att rösta (Skepplanda Östra)

Roligt att medverka

Att göra en enkät med så här många slarvfel, gör mig fundersam över vilka det är som jobbar med
detta. Har ni slängt ihop detta på en kvart och inte haft tid att läsa igenom allt en gång innan ni
skickar ut det?

Det började på första sidan, där det står
Anvisning:
1) ...fritext ruta. Detta är ETT ord, utan särskrivning.
2) ...svarsalernat...
3) ...fritext fråga... ETT ord, inte särskrivning.

Nästa sida.
Distrikt
I vilket valdistrikt var du röstmottagre... Här fattas ett ʺaʺ.



På denna sida (sida 3) står det i fråga 3 om valsedelställen. Det ska vara ett ʺsʺ till, valsedelsställen.

Jag vill lyfta fram ordförande som var mycket bra. Han informerade oss och såg till att allt flöt på bra.

Att de som är utvalda skall vara sociala o kunna bemanna på alla 3 platserna!

Tycker detta är ett roligt uppdrag och förtroende man får, men det behövs bättre lokaler inte flera
valdistrikt i samma lokal, aldrig mer bamba. Mycket ansvar på ordförande och vice ordförande som
skulle ställa i ordning vallokalen själva på lördagen tog ett par timmar, sedan hämta mat och ställa in
i en personalmatsal där det är fullt i kylskåpet och smutsigt. Bra med vakter som kom och titta till
oss.

Hade varit bra med väktare i anslutning till alla vallokaler vid rösträkning. Det var stundvis oroligt
utanför vallokalen och väktarna kallade på polis.

Många förtidsröster vilket medförde att det blev en lång natt och som troligen även berodde på
placeringen av valsedlar som medförde kö större delen av dagen

Tycker inte att röstmottagare ska vara täckta och bara visa ögonen. Detta är inte neutralt.
Skulle kunna orsaka problem.
När jag förtidsröstade i Skepplanda bibliotek upplevde jag att en av röstmottagarna var osäker.
Blandade ihop sina papper så en annan röstmottagare fick hjälpa till att få ordning på dem. Kändes
inte alls bra. När vi skulle räkna förtidsrösterna, var det ett kuvert som hade en blå röstsedel som
syntes från en sida , från andra sidan var det gult! Två olikfärgade röstsedlar i ett kuvert. Lite slarvigt
att godkänna ett sådant kuvert!

fler ställ och avskärmningar för valsedlar behövs till nästa gång! lång kö bildades! och en större yta i
lokalen så att alla kunde röra sig utan att vara orolig för att kunna se bakom de gröna röstbåsen.

Avlösning hade behövts fler gånger, man hann inte ens gå på toaletten. Inte äta heller.

Tycker det var väldigt bra att arbetande röstmotagare inte var politiskt aktiva. Det var inte snacket
om politik som det har varit tidigare år.!

Jag undrar över hur man tänker när man utser en ordförande som varken har bil eller körkort. Det är
ju ändå en hel del logistik inblandad både före och efter valförrättandet.
Jag anser även att om en ordförande är sjuk veckan före valet så bör den personen entledigas från
ordföranderollen och en ny ordförande förordnas. Att inte vara delaktig i förberedelserna gör en
person olämplig som ordförande.

Röstsedlarna hade för liten text

Jättebra i vår grupp att det fanns 1 ordf. + vice ordf att rådfråga. Vi var 5 debutanter +2 rutinerade
rävar.

Vore bra om de som har erfarenhet kunde få delge nya hur man kan arbeta för att få processen
effektiv.

Jag hoppas att få välja i vilken lokal man arbetar. Har alltid suttit i Surte och kändes trist att alla
flyttades runt till nya lokaler och valdistrikt

Mängd fika och mat var för lite i Bohus södra. Blev inget kvar när räkningen gjordes vilket påverkar
energi och noggrannhet..

Jag har en egen fundering över arbetspassens fördelning på medarbetarna. Själv jobbade jag ingen
helgdag och inte heller valsöndagen, fastän jag jobbat valsöndagen en del andra år.

Det var kul under valdagen men räkningen tog väldigt lång tid, tror vi var klara 01:30. Det var roligt
fram till ungefär 00 så det är nog bra på att sikta på att vara klara då.

Det hade varit bra med 2 valsedelsställ p.g.a lång köbildning för att hämta valsedlar.

Tveksam att ställa upp i framtiden om inte fördelningen av erfarna/oerfarna blir bättre.
Vidare vore det vid själva räkningen möjligt att även ta in politiker eller tidigare erfarna valarbetare.



Man kunde kanse haft ett tillfälle där ordförande och vice ordförande fick utbildning om vad som
förväntades av dessa.

I stort fungerade allt bra. Jag fick inga negativa kommentarer från röstare varken på
förtidsröstningen eller på valdagen. Alla tyckte det var bra, med få undantag, med valsedelställ.

Bra med gemensam beställning av fika. Fint om leverantören hinner packa klart innan vi får
klartecken att hämta. Den här gången fick vi åka till Nödinge 2 gånger.

Något som är så viktigt ffa vid utbildningen att den person som håller i tråden upprepar frågan som
ställs.
Har själv lite nedsatt hörsel.

2,5 h rast x 2 kändes som lite väl långt....

Fler valsedelställ. Med endast 1 ställ blev det en ”flaskhals”. Men det har redan uppmärksammats i
pressen. Gäller tydligen på flera platser.

Det var bra att ha en röstmottagare utanför vallokalerna för att styra upp köerna under rush our. Vi
var tre olika distrikt i samma byggnad och när köerna var långa var det svårt för väljarna att orientera
sig.

det skulle varit tydligare för hela gruppen hur viktigt det var med att kollen av förtids rösterna. det
var några i gruppen som inte tog det på allvar.
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Valnämnden

Analys av genomförandet av de allmänna valen 2022

Sammanfattning
Genomförandet av de allmänna valen 2022 har på det stora hela genomförts på ett rättssäkert,
effektivt och transparent sätt. Inga incidenter rapporterades under valdagen och antalet klagomål
som inkommit har varit försvinnande få.

Valet har bemannats av personal inom kommunstyrelsens kansli där flera olika funktioner
medverkat. Det har funnits en utpekad projektledare för valet.

Både val- och förtidsröstningslokalerna behöver genomgå en översyn inför nästa val, framförallt
utifrån att utrymme krävs för fler valsedelsavskärmningar.

Rekryteringen av röstmottagare behöver ske på ett tydligare sätt, där det redan i annonseringen
klargörs vilka krav som ställs på de som vill arbeta som röstmottagare. För att säkerställa en god
bemanning behöver intervjuer genomföras med de som inte är kända av valkansliet. Ordförandena
behöver få en mer grundlig genomgång, framförallt vad gäller valmaterialet. En faktor i
rekryteringen är arvodet, som föreslås höjas.

Valets genomförande på valdagen fungerade väl, inga incidenter inträffade och mottagningen på
valnatten var lung, även om det tog alltför lång tid innan sista distriktet ankom till Nödinge kl
04.10.

Förberedelser
Inom ramen för kommunstyrelsens avdelning för kansli- och säkerhet formerades under
inledningen av 2022 en valgrupp för att arbeta med valet. Gruppen har bestått av:

Marie Källvik Nilsson, utvecklingsledare och valsamordnare
Annika Bengtsson, överförmyndarhandläggare
Josefin Thorn Tuvestad, kommunjurist
Gabriella Toftered, nämndsekreterare
Erik Bergman, kanslichef

Arbetet inom gruppen har fungerat väl och att vi har varit flera som varit inblandade har skapat
möjligheten att sprida arbetsuppgifterna på flera personer för att minska belastningen både på
personerna men också på de ordinarie arbetsuppgifter som ska utföras. En lärdom är att involvera
personerna i gruppen ännu mer i helheten, vilket underlättar de situationer när någon blir sjuk eller
annars. Ett stort deltagande skapar också en förståelse för helheten, särskilt som två av deltagarna i
gruppen inte arbetat med val tidigare. Det finns kommuner som anställer en särskild
valsamordnare som enkom arbetar med valet men den lösningen är inget som vi förordar då det
finns fördelar med att känna organisationen och att kunna arbeta med valet parallellt med andra
arbetsuppgifter under de perioder som inte är fullt så intensiva.

För kommunen inleddes förberedelserna inför årets val redan under 2021 då ytterligare ett
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valdistrikt tillfördes i Älvängen samt distriktsgränser flyttades i Nödinge och Nol för att skapa,
utifrån röstberättigade, mer jämlika distrikt. Utifrån den befolkningsutveckling som skett bedömdes
ändringarna som nödvändiga. Ytterligare ett valdistrikt borde såhär i efterhand ha skapats, då
distriktet Alafors var alltför stort med nästan 1700 röstberättigade. Distriktet var i överkant för vad
som är ändamålsenligt, ett bra distrikt omfattar cirka 1200-1500 röstberättigade. Givet pågående
bostadsbyggnation inom distriktet har arbetet initierats med att dela distriktet i två inför nästa
RKL-val 2026.

Under 2022 har Valmyndigheten driftsatt det nya valdatasystemet VALID. Systemet har haft vissa
driftstörningar under uppstarten men på det stora hela fungerat bra.

Vidare har i förberedelserna ingått utbildningar, fysiska såväl som digitala, som länsstyrelsen och
valmyndigheten har arrangerat. I utbildningarna har ett stort fokus legat på säkerhetsfrågor såsom
otillbörlig påverkan och sabotage.

Lokaler
Arbetet med att finna bra vallokaler är svårt, då det finns ett antal krav på en vallokal som inte är
helt enkla att förena. Inför årets val är fyra lokaler nya: Surte bibliotek, Kronanskolan, Änggården
och Nolbäckens förskola. De tre förstnämnda fungerade bra men Nolbäckens förskola fungerande
inte tillräckligt bra. Lokalen ligger bra i Nol, men är för trång för att hantera de volymer av väljare
som behöver passera under dagen, den var också enligt distriktets ordförande svårmöblerad och ett
ordentligt pausrum saknades. Av de oförändrade lokalerna fungerade Starrkärrs bygdegård mindre
bra på grund av mögellukt.

VALDISTRIKT LOKAL KOMMENTAR

Bohus södra Bohushallen Fungerade väl, men möbleringen
av lokalen behöver ske tätare i
anslutning till entrén och det
behöver finnas ett mer uppdelat
kösystem. Det är viktigt att det
finns många mattor eller papp för
att skydda golvet.

Bohus norra Bohushallen Fungerade väl, men möbleringen
av lokalen behöver ske tätare i
anslutning till entrén och det
behöver finnas ett mer uppdelat
kösystem. Det är viktigt att det
finns många mattor eller papp för
att skydda golvet.

Surte södra Surte bibliotek Fungerade väl.

Surte norra Surteskolan Surteskolan ligger på en höjd,
vilket gör det tufft för gående som
ska ändå upp till skolan.

Möjlighet finns att parkera ett
mindre antal bilar i anslutning till
lokalen.
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Bord behöver förflyttas av
vaktmästeriet från plan två till plan
ett.

I övrigt inga anmärkningar.

Nödinge södra Kyrkbyskolan -Matsal 1 Fungerade väl.

Köerna till matsal 1 och 2 gick
ibland ihop, vilket skapade
otydlighet. Tydligare skyltning
krävs på utsidan.

Nödinge östra Kyrkbyskolan -Matsal 2 Fungerade väl.

Köerna till matsal 1 och 2 gick
ibland ihop, vilket skapade
otydlighet. Tydligare skyltning
krävs på utsidan.

Nödinge centrum Kyrkbyskolan -Torget Fungerade väl.

Nol södra Änggården Fungerade väl, men har behov av
fler "mäklarskyltar" för att göra det
enklare att hitta lokalen.

Går i princip ej att angöra med bil.

Nol norra Nolbäckens förskola Var för trång och behöver bytas
ut.

Utbudet av lämpliga lokaler i norra
delen av Nol är begränsat.
Alternativa lokaler har i samband
med tidigare val undersökts.
Bedömningen har då varit att
Folkets hus i Nol uppfyller
behoven för en vallokal , men
lokalen bedöms inte som lämplig
utifrån att den har en politisk
koppling. Idrottshallen i
Nolskolan kan även vara ett
alternativ, men då krävs en
lokalanpassning utifrån
tillgänglighet. Ingången till hallen
är via omklädningsrummen och
där finns fasta bänkar.

Alafors Medborgarhuset Fungerade väl.
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Förtidsröstningslokaler
Vid detta val användes som röstningslokal biblioteken i Nödinge, Älvängen och Skepplanda samt
servicehuset i Bohus. Det finns utmaningar både utifrån yta, insyn samt larmavstängning för
biblioteken i Nödinge och Älvängen. Avstängning av larmen i bibliotekslokalerna är krävande och
kräver en del manuell hantering, vilket kan vara kostnadsdrivande. Röstningslokaler med mindre
avancerande larm hade inneburit bättre förutsättningar för genomförandet av valet.
Förtidsröstningen i Nödinge bibliotek hade kunnat bedrivas mer effektivt om det funnits acceptans
hos biblioteket att under perioden göra lite större anpassningar av lokalen. Älvängens bibliotek är
alltför trång för att hantera de volymer som uppstod i årets val.

Röstningslokalerna bedöms behöva, för väljarflödets skull, ha flera bord för valsedlar. Det vore
även bra om möjligheten fanns för röstmottagare att skriva ut röstkort på plats. Ett förslag är att
röstningslokalerna i Nödinge och Älvängen ersätts med två andra lokaler på samma ort som har
öppet vardagar 10-18 eller 19 samt helger 10-14. Dock bedöms dessa att kräva mer bemanning. En

Fastigheten kan vid behov även
inrymma fler distrikt.

Starrkärr Starrkärrs bygdegård Logistiken fungerade, men lokalen
luktar starkt av mögel vilket skapar
problem främst för
röstmottagarna. Lokalen behöver
bytas ut till nästa val, förslagsvis
till Kronanskolans idrottshall.

Den tillgänglighetsanpassade
ingången upplevdes av vissa som
brant. Denna synpunkt har
återkommande från tidigare val.

Älvängen centrum Aroseniusskolan Fungerade väl.

Älvängen södra Aroseniusskolan Fungerade väl.

Älvängen östra Kronanskolan Fungerade väl men bör flyttas från
foajen till idrottshallen.

Det finns även en matsal på första
våningen i Kronaskolan, som vid
behov kan vara vallokal.

Älvängen norra Kultur- och
fritidskontoret

Fungerade väl.

Skepplanda västra Garnvindeskolan Fungerade väl.

Skepplanda östra Garnvindeskolan Fungerade väl.

Skepplanda Hålanda Hålande bygdegård Fungerade väl.
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reservation i sammanhanget är också att det inte är helt enkelt att finna de lokaler som klarar alla
krav och som samtidigt har en sådan lokalisering att de är förhållandevis enkla för väljarna att nå.

Bohus är den röstningslokal som har färst förtidsröster. Volymen kan säkert hanteras i exempelvis
Nödinge, men det är av vikt för den södra kommundelen att det finns en förtidsröstningslokal. En
ny lokal bör övervägas i Surte eller Bohus med öppettider under två veckor.

Förtidsröstningen i Skepplanda bibliotek bör ha öppet inte bara sista veckan, utan också den näst
sista veckan. Öppettiderna bör följa bibliotekets öppettider. Skepplanda bibliotek fungerar överlag
bra som lokal men det finns utmaningar i kölogistik.

Rekrytering av röstmottagare
För att rekrytera röstmottagare inför valet fick intresserade i slutet av januari inkomma med en
anmälan som även innehöll några frågor. Av de som lämnat intresseanmälan fanns kandidater som
var kända av valkansliet då de utfört uppdrag som röstmottagare tidigare. Av de som lämnat
intresse och som inte var kända av valkansliet sedan tidigare togs kontakt per telefon eller via e-
post för att säkerställa kraven som ställs som röstmottagare. Att överväga till nästkommande val är
att genomföra korta intervjuer, fysiskt, med de kandidater som är helt okända för valkansliet.

För uppdragen som ordförande och vice ordförande genomfördes vid behov en djupare intervju
per telefon. Även dessa positioner bör övervägas genomföra en intervju, fysiskt, med valkansliet.
Personerna bör också besvara frågan om de har körkort och tillgång till bil, vilket i princip är ett
krav för att kunna lämna in rösterna på valnatten.

Jämfört med valen 2018 och 2019 så har det förekommit fler återbud från röstmottagare och
återbuden har kommit närmare valet. Orsakerna kan vara flera, men en anledning kan vara att
jämfört med EU-valet som sker i maj, så påverkar sommarmånaderna aktuella personers planer
inför hösten. Inför valet 2018 skedde rekryteringen under slutet på april och början av maj och då
utgick man främst från ett snävare urval, främst utifrån de som tidigare arbetat som röstmottagare.
Valkansliet har genom att gå ut bredare med intresseanmälan fått in intresserade som kanske inte
uppfattat hur många timmar som man arbetar som röstmottagare under en valdag. De ordföranden
som deltog i utvärderingen betonade just det faktum att flera röstmottagare inte förstått
omfattningen av det uppdrag de åtagit sig och en lärdom inför nästa val är att det behöver göras
mycket tydligt vad uppdraget går ut på och vilka förväntningar som vilar på den enskilda
röstmottagaren.

En positiv effekt av att genomföra en bredare rekrytering är att valnämnden inför kommande val
bör ha goda förutsättningar att bemanna valdistrikten med erfarna såväl som nya röstmottagare
samt i ett varierat åldersintervall.

I samband med utbildningarna bör en fördjupad genomgång ske med distriktens presidium. I år
hölls en sådan genomgång i samband med ordinarie utbildning, men ordförandena har vid
utvärderingen efterfrågat ytterligare tid för ändamålet. Särskilt en praktisk genomgång av
valmaterialet efterfrågades.

Bemanning förtidsröstning
Förtidsröstningen har, på samma sätt som valdagsröstningen, bemannats med personer som
anmält intresse för uppdraget. Över lag har grupperna haft en god sammansättning och fungerat
väl, även om passen för vissa blev lite långa och utrymmet för pauser var begränsat med tanke på
det höga tryck som var.
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Bemanningen av förtidsröstningen brukar bestå av tre personer. Belastningen på förtidsröstningen
ökar för varje val. För att möta upp efterfrågan av den ökande förtidsröstningen så föreslås en
förändring av röstningslokalernas öppettider, för att sprida ut belastningen.

En eventuellt längre öppettid i förtidsröstningen samt att röstmottagare på förtidsröstningen även
bör ha möjlighet att skriva ut dubblettröstkort så finns det eventuellt behov att det är fyra personer
som arbetar i två pass.

Bemanning vallokal
Att bemanna valdistrikten på valdagen är ett digert uppdrag. Sju personer per distrikt, 18 st, blir
inalles 126 personer. Inklusive reserver, valkansli med flera så arbetar 150 personer med valets
genomförande på valdagen. Att bygga stabila arbetsgrupper skapar goda förutsättningar för
ordförandena att leda arbetet i distrikten. Inför årets val, där modellen skiftade vad gäller
ordförandenas rekrytering och där rekommendationerna för vilka som kunde arbeta i valdistrikten
förändrades, så har många distrikt haft flera röstmottagare som arbetat första gången och där
ordförandenas personkännedom varit låg. Inför nästa val är det viktigt att om möjligt bygga vidare
på de befintliga grupperna som fungerade väl, så att det blir ett lagarbete.

Kommunen har historiskt haft bemanning i vallokalerna på sju personer. Det har fungerat, men
det har funnits utmaningar utifrån schemaläggning. Det kan konstateras att de nya förutsättningar
kring avskärmningar samt att valkuvert ska lämnas efter att väljaren tagit valsedlar skapat köer och
en ökad belastning i distrikten. Genom att gå upp till åtta personer, så skapas möjligheter att
schemalägga utifrån en bemanning på i snitt fyra personer i lokalen, vilket bedöms krävas för att
genomföra arbetet i vallokalen på ett gott sätt, både utifrån servicenivå samt arbetsmiljömässigt.

Arvode
Kommunens arvoden för röstmottagare på valdagen är något lägre i förhållande till andra
kommuner i vårt närområde, I arvodet ingår utbildningstillfället samt extra uppdrag för ordförande
samt vice ordförande såsom möblering av lokal och upphämtning av visst material.

Utifrån att skapa goda rekryteringsmöjligheter bedöms en höjning av arvodena som en viktigt
faktor. Fram till och med årets val tilldelades uppdragen som ordförande och vice ordförande till
förtroendevalda eller till personer med politisk anknytning. Troligtvis spelade då frågan kring
arvodet mindre roll.

I dagsläget konkurrerar valnämnden i Ale om erfarna personer utan politiskt anknytning i vårt
närområde som kan gå in och ta de ansvarsfulla uppdragen som ordförande och vice ordförande,
och då bedöms frågan kring arvodet blir mer avgörande.

Föreslagna inriktningsbeloppen nedan bedöms ligga i linje med kommuner i närområdet.
Då kommunens arvodesregler utgår från procentsatser beräknat på en riksdagsledamots
månadslön, behöver justering ske i arvodesbestämmelserna så att det ungefär motsvarar
inriktningsförslaget nedan. Beräkningsgrunden har varit desamma sedan arvodesreglerna antogs

Förslag att utöka antalet röstmottagare från 7 till 8 stycken bedöms innebära bättre förutsättningar
att genomföra arbetet i vallokalen. Se även avsnittet Bemanning i vallokal.
Beräkningarna utgår från en bemanning av 8 personer för 19 distrikt.
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Material
Materialet från valmyndigheten var överlag av god kvalitet, med undantag för valkuverten. Vissa
kuverten var enligt röstmottagarna och även väljarna svåra att öppna och lite för trånga för
valsedlarna.

En del röstbås och valurnor var slitna efter att ha använts i flera val. Inför årets val genomfördes
en inventering och uttjänta exemplar kasserades och ersattes. De nyinskaffade inventarierna
upplevdes funktionella och av god kvalitet.

Förvaltningen valde även att införskaffa nya, större, avskärmningar för valsedelställ, då de
avskärmningar som brukades vid EU-valet 2019 upplevdes som små. De större skärmarna
skyddade valhemligheten bra samt angav tydligt att väljaren ska stå själv bakom skärmen.
Avskärmningarna bedöms vara ett viktigt verktyg för att valnämnden ska uppfylla kraven i vallagen
att skydda väljarens valhemligheten.

Valnämnden har sedan valet 2014 använt sedelräknare för kontrollräkning och de är uppskattade
av röstmottagarna. På grund av leveransproblem så fick några distrikt dela på räknare, men det
fungerade bra. Inför nästa val bör valnämnden överväga om sedelräknare ska ersätta manuell
räkning fullt ut. Ett ändrat tillvägagångssätt att räkna valsedlarna bedöms kunna förkorta
räkningstiden, utan att risken för felredovisning ökar.

Samarbetet inom kommunen
Samarbetet med sektor service har fungerat bra och enheten verksamhetsservice har haft en hög
servicenivå och varit en viktigt funktion för valets genomförande. Medarbetarna på
verksamhetsservice utför varierande uppdrag inom bland annat larminställningar, nyckelhantering,
transporter och möblering. Frågan om avlarmning av de kommunala lokalerna behöver tydligare
adresseras inför kommande val då det inte riktigt fungerade, exempelvis blev ett distikt inlarmat
under pågående räkning och kommunhus Nödinge gick inte att larma av.

Valkansliet hade lagt en extrabeställning på lokalvård fredagen innan valet för samtliga matsalar
som skulle utgöra vallokal. Det är högst tveksamt om denna tjänst var utförd, eftersom

                2022 års
arvode (kr)

Förslag
nytt arvode
(kr)

Beräknad
kostnadsökning för 19 st
distrikt (kr)

Ordförande valdag 3718 5000 24358

Vice ordförande valdag 3218 4500 24358

Röstmottagare valdag
(6 st per distrikt)

2574 3500 105564

Reserv röstmottagare valdag
(10 st)

1287 1500 2130

156 410 kr
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röstmottagarna fick städa matsalarna i samband med att lokalen ställdes iordning.

Kommunikationsenheten har stöttat valkansliet med att informera om valet till våra invånare.
Bland annat producerades filmer om förtidsröstningen och information publicerades på facebook
och hemsidan.

Ambulerande röstmottagning har genomförts vid kommunens samtliga särskilda boenden samt vid
ett socialpsykiatriskt boende. Samarbetet med sektor socialtjänst har fungerat väl.

Förtidsröstningen använde främst bibliotekets lokaler och det gick ut felaktigt information från
lokaltidningen, när de olika röstningslokalerna öppnade. Det innebar tyvärr att bibliotekets
personal fick besvara frågor och vissa fall även ta emot frustration från väljare som önskade rösta.

Samarbetet med biblioteken har fungerat någorlunda. Inledningsvis var det en del strul och
klagomål, men efter hand så stabiliserades samarbetet.

Det finns dock utrymme för betydande förbättring vad gäller den kommunala organisationens
förståelse för att valet inte endast är en angelägenhet för valnämnden och valkansliet, utan kräver
stora delar av organisationens hjälpsamhet. Förankring av detta har skett i förvaltningsledningen,
med det gav inte riktigt den effekt som efterfrågades.

Valdag
På valdagen tjänstgjorde förutom valkansliet också valnämndens presidium och extrainkallad
personal. Arbetsuppgifterna under dagen bestod i att distribuera förtidsrösterna, bemanna
förtidsröstning, inspektera lokalerna och i övrigt vara ett stöd för de distrikt som efterfrågade det.
Förtidsrösterna distribuerades ut till lokalerna direkt på morgonen, vilket gav distrikten goda
förutsättningar för att kontrollera dem.

Förtäringen till röstmottagarna på valdagen hanterades centralt och överlag upplevdes detta som
positivt. Detta upplägg föreslås fortsätta även kommande val.

Det var även uppskattat att säkerhetsenheten och ordningsvakter cirkulerade i kommunen under
hela dagen och kvällen.

Inget distrikt rapporterade att man haft en felaktigt avprickning, vilket är väldigt positivt.

Flera valdistrikt hade från tid till annan långa köer och ett distrikt kunde inte avsluta
röstmottagningen förrän kl 21.10. En av anledningarna bedöms bero på de nya avskärmningarna,
som gjorde att vissa väljare tog lite längre tid på sig i sitt val av valsedlar vilket gjorde att processen
förlängdes.

En lösning är att ställa upp ytterligare valsedelsavskärmningar i röstnings- och vallokaler. Det är
inte möjligt i alla befintliga lokaler, varför en lokalinventering behöver göras.

Delade vallokaler
Det finns, enligt valkansliets bedömning, fördelar med att använda idrottshallar som vallokaler.
Hallarna utgörs av stora öppna ytor som är enkla att möblera och det är oftast liten insyn.
Det skulle vara möjligt att ställa upp flera bord med valsedelställ och röstbås samt fördela upp kö
till respektive valdistrikt efter att väljaren genomfört sitt val av valsedlar. Det sistnämnda innebär
troligtvis ett mer effektivt flöde och har delvis prövats med ett gott resultat i samband med valet
2019 då Nols båda distrikt delade lokal.
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Uppdelning av valdistrikt
Alafors valdistrikt bestod av cirka 1700 röstberättigade valet 2022. Även om antalet väljare är inom
valmyndighetens rekommendationer, så bedöms distriktet som stort. Angränsade distriktet
Starrkärr bestod av cirka 1600 röstberättigande. Ett arbete pågår för att dela upp Alafors valdistrikt,
och det finns även möjlighet att ta med delar av Starrkärrs valdistrikt för att få mer jämn fördelning
av antal väljare.

Arbetet med att bereda ärendet pågår och den föreslagna ändringen behöver fastställas av
kommunfullmäktige under hösten 2023 för att det nya distriktet ska kunna vara aktuellt i valet till
Europaparlamentet i maj 2024.

Onsdagsräkningen
Onsdagsräkningen genomfördes av de ledamöter i valnämnden som genomgått utbildningen samt
av valkansliets personal. Onsdagsräkningen genomfördes i god ordning och uppsamlingsdistriktet
lämnades in till länsstyrelsen på sen eftermiddag.

För att uppsamlingsdistriktet inte skulle bli för litet sparade valkansliet 100 av lördagens
förtidsröster, vilket visade sig vara onödigt. 300 röster är minimum enligt rekommendationerna,
men här blev det dubbelt så många att räkna. Det inkommer fullt tillräckligt med förtidsröster
under söndagen - onsdagen för att det ska räcka till 300 stycken.

En sak som behöver förbättras till nästa val var tidsåtgången, det tog alldeles för lång tid att
genomföra räkningen. En lösning på det är att valkansliet förgranskar innehållet i de röda kassarna,
så att det inte behöver ske helt och hållet från grunden. Valnämnden är dessutom inte så insatt i
det praktiska arbetet, så innan nämnden så att säga fick upp farten så tog det en stund.

En större lokal än hövdingasalen hade också varit bra, då det blev lite trångt att hantera materialet
och personerna på den ytan.

Valförråd
Tidigare hade valkansliet ett förråd på plan ett på Vikadamm. Efter en lokalanpassning som
bekostades av valnämnden hade förrådet goda förvarings- och packningsmöjligheter samt en
arbetsplats vilket underlättade valadministrationen.

Då sektor socialtjänst hade behov av ytterligare lokaler så fanns det inte möjlighet att ha kvar
lokalen och sedan cirka två år tillbaka förvaras valmaterialet i ett förråd i källaren på Vikadamm.
Förutsättningarna att förvara material och att arbetsmiljön i källaren är inte optimal.
Pappersprodukter blir fuktiga, det är dammigt, dålig belysning och det saknas arbetsplats för
kontorsuppgifter. Visst material har därför packats i Nödinge, vilket i sin tur har inneburit ökande
transporter samt att valkansliet har tagit upp lokalyta i Nödinge.

En rekommendation inför valet år 2024 är att valnämnden undersöker möjligheten att få tillstånd
en lokal som är enklare att hantera logistiskt.

Erik Bergman Marie Källvik Nilsson
Kanslichef Utvecklingsledare
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Valnämnden

Intern kontrollplan 2022 för valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att redovisningen läggs till handlingarna.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Nämnder och styrelser ska enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden antog i april en internkontrollplan som nu återrapporteras till nämnden.

Ingen av de risker som identifierades i internkontrollplanen har varit av en sådan art att de
inte har kunnat hanteras i verksamheten.

Erik Bergman

Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-28

Intern kontrollplan 2022

Uppföljningsrapport intern kontrollplan

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kanslichef Erik Bergman
För kännedom:

Kommuncontroller Hussain Al-Zubaidi
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1 Inledning 
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2 Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder 

2.1 Verksamhet 

2.1.1 Genomförande av val 

  Risker Analys 

 
Arbetssätt/rutiner som inte är anpassade till en ev. pågående pandemi.  

 

Uppföljande kontroll Bedömning 

Uppföljande kontroll i vallokaler om rutinerna efterlevs  

 

Åtgärder Status 

Översyn av processer och arbetssätt 
 Avslutad 

Kommentar 

Då pandemin inte var i en sådan fas som vi tidigare upplevt krävdes inga särskilda insatser i det avseendet. 

2.1.2 Genomförande av röstmottagning 

  Risker Analys 

 
Misstag görs vid röstmottagning.  

 
En vallokal blir obrukbar  

 

Uppföljande kontroll Bedömning 

Finns reservlokaler tillgängliga?  

 

Åtgärder Status 

Utbildning av röstmottagare 
 Avslutad 

Kommentar 

Genomfört i enlighet med valmyndighetens instruktioner. 

Tillhandahållande av skriftliga rutiner 
 Avslutad 

Kommentar 

Valdistrikten och alla inblandade fick särskild dokumentation för valets genomförande. 

Telefonkontakter möjliggörs till valkansliet. 
 Avslutad 

Kommentar 

Valadministrationen finns alltid tillgänglig på en särskild telefon, utöver enskilda nummer. 

Identifiering av reservlokaler för röstning. 
 Avslutad 
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3 Slutsats av uppföljning 

Ingen av de risker som upptogs i internkontrollplanen har varit av en sådan art att de inte har hanterats i verk-
samheten. 
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