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1. Val av justerare 
Beslut 
 
 
 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 
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    Dnr VN-2021-8 
 

3. Verksamhetsplan för valnämnden 2022 
Förslag till beslut 
Valnämnden fastställer verksamhetsplan för 2022.  
Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.  
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun arbetar sedan 2021 med en ny budgetprocess där budget för 
nästkommande period fastställs av kommunfullmäktige i juni varje år. Under hösten arbetar 
sedan respektive nämnd fram en verksamhetsplan som delges kommunfullmäktige såsom ett 
informationsärende. 

Verksamhetsplan 
År 2022 är det val till riksdag, kommun och region. Valnämnden ansvarar för val i enlighet 
med bestämmelserna i vallagen och kommunallagen. Utöver det följer valnämnden 
Valmyndighetens manualer och instruktioner från Länsstyrelsen. Utöver det ordinarie arbetet 
med val har nämnden beslutat om ett antal uppdrag som sammanfattningsvis innebär:  

• Upphandling av tjänst för hämtning och sortering av förtidsröster 
• Utveckla informationen om arvoden för röstmottagare samt förenkla 

tidsrapporteringen.  
• Fortsätta rekrytering av röstmottagare och ordförande (troligen är ordförande även ny 

titel för arbetsledare under förtidsröstningen) 
• Utreda möjlighet att använda föreningar som avlastning vid vallokaler 
• Utreda och upphandla avskärmningar samt valsedelsställ 
• Utreda möjligheten till förkortat öppethållande, kvällstid i vallokal på valdagen 
• Utreda personalförsörjningen kring röstsammanräkning i vallokal efter stängning 
• Fortsätta utvecklingen av checklistor för röstmottagarna 
• Fortsätta utvecklingen av utbildningarna för röstmottagare och ordföranden 
• Fortsätta utvecklingen av ambulerande röstmottagning 
• Upphandla sedelräknare för att underlätta räkningen på valnatten 
• Säkerställa möjlighet till förtidsröstning på platser där det tidigare funnits vallokal 

(Valö, Ekeby, Gräsö, Söderön, Hargshamn). 
Flera av punkterna ovan påverkas av den utredning som väntas i mitten av oktober 2021 från 
den parlamentariskt sammansatta kommittén som Regeringen tillsatt och gett i uppdrag att 
göra en översyn av och överväga förändringar i valsystemet. Utredningen har i delbetänkande 
föreslagit ändringar i lagstiftning och ekonomiska bidrag till kommunerna och resultatet av 
utredningen väntas påverka valnämndens verksamhet vid valet 2022.  
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Camilla Strandman 

Yrkanden 
Propositionsordning 
Protokollsanteckning 
 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterargruppen för publicering i valnämndens arbetsrum 
Sektor verksamhetsstöd (ekonomi) 
Kommunfullmäktige 
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4. Delårsrapport för valnämndens verksamheter per 31 
augusti 2021 

Förslag till beslut 
Valnämnden godkänner delårsrapporten.  
 

Ärendebeskrivning 
Samtliga nämnders delårsrapporter blir en del av kommunens övergripande delårsrapport som 
behandlas av fullmäktige i november.  

Delårsrapport 
Valnämnden får en budget för valår. Eftersom det ändå är nödvändigt med sammanträden 
(vilket medför sammanträdesarvoden) året före valår så har valnämnden ett underskott. Detta 
jämnas ut genom andra konton inom området politik som omfattar fullmäktige, 
kommunstyrelse, kommunalråd med mera.  
Verksamhet under året fram till sista augusti har bestått i förberedelser inför valet 2022. 
Valnämnden har behandlat förslag till distriktsindelning. Planering för bokning av lokaler har 
påbörjats.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Camilla Strandman 

Yrkanden 
Propositionsordning 
Protokollsanteckning 
 

Beslutet skickas till 
Sektor Verksamhetsstöd (ekonomi) för fortsatt hantering till fullmäktige 
Kommunstyrelsen (diariet) 
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5. Fastställande av röstningslokaler, valet 2022 
 

Förslag till beslut 
Valnämnden fastställer vallokaler och förtidsröstningslokaler i enlighet med föreliggande 
beslutsunderlag. 
 

Ärendebeskrivning 
Samtliga röstningslokaler är bokade. 
Valkansliet har besökt de röstningslokaler som är nytillkomna inför valet 2022, kontrollerat 
tillgängligheten och säkerhetsaspekter. 

Beslutsunderlag 
Vallokaler 
Förtidsröstningslokaler 

Ärendets behandling 
Åtgärdsförslag 1, Lokalbokningsprocessen 
Kontroll av de bokade lokalerna behöver genomföras, antingen vid skrivbordet för lokaler 
som använts tidigare och där kansliet är säkra på utformning eller med platsbesök. 
Granskningen måste ske så pass tidigt att lokalen kan bytas ut om det finns fel som inte går att 
åtgärda, helst före slutgiltig bokning sker. Granskningen behöver även omfatta mobiltäckning, 
att utrymmena är tillräckliga och om extra möblering eller utrustning behövs (extraljus, 
gardiner, etc.). Vilka lokaler som behövs hänger givetvis ihop med genomgång av distrikten. 
Där det finns förtidsröstning vid ett tillfälle kan t.ex. påverkas av om valdistrikt tillkommer 
eller avvecklas. Om möjligt (utifrån bemanning med mera) kan de lokaler som bara haft ett 
öppettillfälle få ett ytterligare, för att underlätta för väljare i området.  
I lokalbokningsprocessen behöver det säkerställas vilka som behöver information om valet, 
vilken information de behöver och hur de får den. Detta gäller alla led, t.ex. även vaktmästare 
som finns inom annan organisation. Det behövs även information till andra ordinarie 
verksamheter som sitter i lokalerna eller annan intilliggande verksamhet, t.ex. bibliotek och 
gym.   

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
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Yrkanden 
Propositionsordning 
Protokollsanteckning 
 

Beslutet skickas till 
Kontaktperson för berörda röstningslokaler 
Nämndsekreterargruppen för publicering i valnämndens arbetsrum 
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6. Fastställande av öppethållandetider för förtidsröstningen, 
valet 2022 

 

Förslag till beslut 
Valnämnden fastställer öppethållandetider för förtidsröstning, valet 2022 i enlighet med 
föreliggande beslutsunderlag. 
 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har informerat om föreliggande öppethållandetider för förtidsröstningen i 
samband med bokning av röstningslokaler. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, lokaler och öppethållandetider 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Yrkanden 
Propositionsordning 
Protokollsanteckning 
 

Beslutet skickas till 
Kontaktperson för berörda röstningslokaler 
Nämndsekreterargruppen för publicering i valnämndens arbetsrum 
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7. Sammanträdesdagar 2022 
Förslag till beslut 
Sammanträdesdagar 2022 för valnämnden fastställs enligt förslaget i ärendebeskrivning. 
Valnämndens ordförande har möjlighet att kalla till extra presidiemöte, om behov uppstår. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2022 
 

Datum Rum Tid/Händelser 

 
15 februari 

 
SR Ormön 

 
15:00 – 17:00 
Kommunikationsplan 
Utbildningsdagar 
 

29 mars SR Ormön 15:00 – 17:00 
Bemanningsläget, röstningslokaler 
Kövärdar valdagen? (föreningar, 
röstmottagare) 
 

26 april SR Ormön 15:00 – 17:00 
 

24 maj SR Ormön 15:00 – 17:00 
Valnämndens tjänstgöring, valdagen 
samt onsdagsräkning 
Tjänstgöringsschema, förtidsröstning 
Ambulerande röstmottagare 
Ordförandeuppdrag, förtäring (kaffe, 
the, vatten, fikabröd)valdag. Förslag 
400 kr/lokal 
 

2 augusti SR Ormön 15:00 – 17:00 
Avstämning inför utbildningsdagar 
Valnattsvaka 
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10 september (lördag) SR Örskär 14:00 – 17:00 
Planering av valnämndens 
förtidsröstning/valnatt 
 

11 september (valdagen) SR Gräsö, SR Örskär, SR 
Sunnanö, kommunkafeterian 

07:00 – 03:00 
Valnämndens tjänstgöring 
 

14 september SR Ormön 09:00 – 15:00  
Onsdagsräkning, deltagande 
enligt särskild lista 
 

29 november SR Ormön 15:00 – 17:00  
Utvärdering av val 2022 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Camilla Strandman 

Yrkanden 
Propositionsordning 
Protokollsanteckning 
 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterargruppen för publicering i sammanträdesfolder och flödesschema 2022 
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8. Valnämndens sammanträden, distans/fysiskt/hybrid 
 

Förslag till beslut 
Valnämndens sammanträden hålls fysiskt från och med 2022. 
Deltagare med särskilda skäl samt föredragare bereds möjlighet att få delta på distans, efter 
särskild anmälan till sekreteraren. 
 

Jäv 
Reservationer 
Avstår från att delta i beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden bör ta ställning till hur vi går vidare med våra sammanträden - 
distans/fysiskt/hybrid? 
Folkhälsomyndigheten gör en samlad bedömning att regeringen bör gå vidare i planen för att 
avveckla restriktionerna till steg 4 den 29 september 2021. Exempelvis tas begränsningarna 
bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt 
att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Camilla Strandman 

Yrkanden 
Propositionsordning 
Protokollsanteckning 
 

Beslutet skickas till 
Valkansliet 
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9. Information från förvaltningen 
 

Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten. 

• Rekrytering av röstmottagare - Ny annons på FB, vecka 36 
• Bemanningsläget till förtidsröstningen  
• Bemanningsläget i valdistrikten 
• Tillfällig förvaring av valmaterial på Albrektsgatan, Östhammar 
• Tjänstelokal till valkansliet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
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10. Information, Nationell valkonferens 
Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Nationell valkonferens genomfördes 21 september. Valnämndens presidium och valkansliet 
medverkade och deltog i föreläsningspass kring 
1 Ökad tillgänglighet till röstmottagningsställen  
2 Logistik kring förtidsröster med PostNord – valspecifika tjänster, utvecklingsarbete, och 
arbetet under mellanvalsperioden   
3 Valsedelställen och avskärmningar av platsen – utmaningarna inför 2022 och hur arbetar två 
kommuner med planeringen  
4 Vad är otillbörligt verkande och förmåner vid röstning samt erfarenheter från tidigare val  
5 Det viktiga uppdraget som röstmottagare – hur förstärker vi uppdragets betydelse  
6 Extra val – vad krävs för att ha tillräcklig beredskap?  
7 Hur har demokratin påverkats av pandemin? 
8 Ny profil och nytt stöd för valadministrationen vid kommunikation om valen 
 

Kommande förändringar; 

• Valdatasystemet (VDS) byts ut mot Valid. Valadministrationen får behörighet under 
december.  

• E-legitimation ersätter certifikat för inloggning till Valid 
• Västar, namnskyltar till röstmottagare och ordföranden 
• VM logga byts ut 
• MSB:s checklista ska utvecklas 
• Bemötandeguide (kommer att delges valadministrationen) 
• Förslag; Digitala röstkort införs 2024 
• Förslag; Digitala röstlängder inkl. scanning av röstkort införs 2026 
• Förändringar av valsystemet som kan övervägas 

 
Kommande händelser och rekommendationer; 

• SKR:s Regionala valkonferens i Stockholm 
• Utbildning kring stärkt skydd för valsäkerhet prel. Vecka 45. Workshops under 

december 
• Handböcker till kommunerna färdiga under november  
• Förstoringsglas vid valsedelställ 
• Ha personer som bara deltar som rösträknare, de är pigga och utvilad inför nattens 

räkning 
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Camilla Strandman, Lennart Owenius, Mika Muhonen, Maria Wallin och Kersti Ingemarsson 
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11. Anmälningsärenden 
 

Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:7V samt Kommunfullmäktiges förslag till Länsstyrelsen 
om kommunens indelning i valdistrikt föreligger. 

Beslutsunderlag 
Anmälningsärenden publiceras separat i arbetsrummet. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Camilla Strandman 

 
 







 
 

 
Lokaler och öppethållandetider för förtidsröstning, 
allmänna valet 2022 
 
Vecka 34 

 
 
 
 

 
Vecka 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vecka 36 
 
 
 

Ort/Plats On 
24/8 

To 
25/8 

Fr 
26/8 

Lö 
27/8 

Sö 
28/8 

Östhammar 
Storbrunn 

17-20 17-20 10-13 11-14 11-14 

Ort/Plats Må 
29/8 

Ti 
30/8 

On 
31/8 

To 
1/9 

Fr 
2/9 

Lö 
3/9 

Sö 
4/9 

Österbybruk 
Folkets hus 

9-12 16-19 9-12 16-19   9-12 

Alunda  
bibliotek 

10-13 17-20 10-13 17-20   10-13 

Gimo 
bruksgymnasiet 

11-14 18-21 11-14 18-21   11-14 

Östhammar 
Storbrunn 

17-20 10-13 17-20 10-13 10-13 11-14 12-15 

Öregrund  
Sven Persson 
hallen 

18-21 11-14 18-21 11-14    

Hargshamn 
Folkets hus 

     12-15  

Långalma 
Söderögården 

     13-16  

Gräsö 
Kyrkans Hus 

     14-17  

Valö, Granhälla 
bygdegård 

     10-13  

Ekeby skola, 
matsalen 

     9-12  

Ort/Plats Må 
5/9 

Ti 
6/9 

On 
7/9 

To 
8/9 

Fr 
9/9 

Lö 
10/9 

Sö 
11/9 

Österbybruk 
Folkets hus 

16-19 9-12 16-19 9-12    

Alunda  
bibliotek 

17-20 10-13 17-20 10-13    

Gimo 
Bruksgymnasiet 

18-21 11-14 18-21 11-14    

Östhammar 
Storbrunn 

10-13 17-20 10-13 17-20 10-13 10-13  

Öregrund  
Sven Persson 
hallen 

11-14 18-21 11-14 18-21    

Östhammar 
Kommunkontoret 

      8-20 
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