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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-02-15  1 (20) 

Valnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar/Zoom kl. 15:00 – 16:20 
  
Beslutande Camilla Strandman (C), ordförande 

Mika Muhonen (S) 
Desireé Mattsson (S) 
Lennart Eriksson (C) 
Irmeli Bellander (L) ersätter Lennart Owenius (M) 
Sune Pettersson (M) 
Tony Strand (SD) 
 

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare: Mats Ingemarsson (S), Ingrid Gustafsson (S), 
Oskar Rahm (C) och Eva Fredriksson (KD) 
 
Kersti Ingemarsson, nämndsekreterare 
Lennart Jonasson, Maria Wallin, Thomas Tidstrand och Anna Lidvall Gräll, 
valkansliet 

  

Utses att justera Irmeli Bellander (L) 
 
Underskrifter            Paragrafer 1-16 

Sekreterare   
 Kersti Ingemarsson  

Ordförande 
 
  

 Camilla Strandman  

Justerande 
 
 

 

 Irmeli Bellander (L)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-02-15 
Datum för anslags uppsättande 2022-02-16 
Anslags nedtagande 2022-03-10 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Östhammar, sektor Verksamhetsstöd 
  
Underskrift   
 Kersti Ingemarsson  
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Valnämnden 
 

 

§ 1. Val av justerare 
Beslut 
Valnämnden utser Irmeli Bellander (L) att justera dagens protokoll. 
 

§ 2. Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 
Valnämnden fastställer föredragningslistan. 
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Valnämnden 
 

Dnr VN-2021-2 
 

§ 3. Information från förvaltningen 
Beslut 
Valnämnden tar del av informationen 
 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten; 

• Översyn av arvoden  
• Rekrytering 
• Särskilda insatser, röstnings- och vallokaler 
• Inför utbildningsdagarna  
• Medhjälpare vid packning av valmaterial 
• Översikt gällande arbetsplanering 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lennart Jonasson, sakkunnig valtjänsteman 
Kersti Ingemarsson, sekreterare/rekryteringsansvarig 
Maria Wallin, materialansvarig 
Thomas Tidstrand, särskilda insatser röstnings- och vallokaler 
Anna Lidvall Gräll, utbildningsansvarig 
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Valnämnden 
 

 

Dnr VN-2019-31 
 

§ 4. Val av Ambulerande röstmottagare, vårdpersonal och 
fastställande av bokningsbara tider för ambulerande 
röstmottagning 

Beslut 
Valnämnden godkänner föreslagna bokningsbara tider för ambulerande röstmottagning. 
(Bilaga 1). 
Valnämnden vidhåller tidigare beslut om fastställda riktlinjer ”I samband med ambulerande 
röstmottagning får anhöriga inte vara i rummet, såvida väljaren inte specifikt framför att den 
anhöriga ska vara med och hjälpa till. Anhörig får inte påverka väljarens val i samband med 
röstning. Om väljaren inte på egen hand kan framföra sitt val, får väljaren inte rösta”. 
Valnämnden utser Eva Fredriksson (KD) och Ingrid Gustafsson (S) till ordinarie ambulerande 
röstmottagare samt Tony Strand (SD) och Desirée Mattson (S) att utgöra ersättande 
ambulerande röstmottagare, inom den egna nämnden. 
De ambulerande röstmottagarna ska ta del av Valmyndighetens utbildningsfilm med 
kunskapstest, läsa igenom Valmyndighetens handledning för röstmottagare och ambulerande 
röstmottagning, delta i Valnämndens utbildning samt följa fastställda riktlinjer för 
ambulerande röstmottagning. 
Valnämnden utser Monica och Marie  som vårdpersonal att utgöra 
medföljare i samband med ambulerande röstmottagning.  
Vårdpersonalen ska delta i Valnämndens utbildning samt läsa igenom Valmyndighetens 
handledning för Ambulerande röstmottagning. 
Ett informationsmöte för ambulerande röstmottagare och vårdpersonal sker den 22 mars 2022, 
kl. 13:00 – 15:00 i SR Ormön, kommunkontoret. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare. Ambulerande 
röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till väljarens hem eller 
motsvarande och förrättar förtidsröstning där. Budröstning finns som tidigare kvar som en 
möjlighet att rösta. Man kan rösta med bud om man är intagen på häkte eller 
kriminalvårdsanstalt. Bor man utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt 
väljaren.  
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade 
röstmottagare, ambulerande röstmottagare.  
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Valnämnden 
 

Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare och bestämmer själv 
ambitionsnivån, såsom tillgänglighet, tillgång, antalet samt beredskap.  
Valkansliet föreslår att valnämnden utser två ordinarie personer till ambulerande 
röstmottagare samt två personer att utgöra ersättande ambulerande röstmottagare, inom den 
egna nämnden. 
Valnämnden har tidigare beslutat att utöka bemanningen med två personer som har 
professionell kompetens för kommunicering med äldre med sjukdomstillstånd.  
Valkansliet lämnar förslag på två personer med kompetens. 
I uppdraget följs valmyndighetens manualer för ambulerande röstmottagare samt 
valnämndens fastställda riktlinjer för ambulerande röstmottagning. 
Ambulerande röstmottagare ska använda en väljarförteckning på samma sätt som i en fast 
förtidsröstningslokal. Ambulerande röstmottagare behöver inte kontinuerligt vara på plats, utan 
tjänstgör bara när de efterfrågats. Av praktiska skäl är det lämpligt att man kommer överens om 
en tid när röstmottagningen kan ske hos väljaren. Förtidsrösterna kan hanteras så att de 
ambulerande röstmottagarna tar emot väljarens förtidsröst och placerar den i ett omslag som sedan 
försluts och signeras på utsidan. Omslagen lämnas tillsammans med väljarförteckningen till ett 
öppet närliggande förtidsröstningsställe när dagens besök är klara. Där öppnas omslagen och 
förtidsrösterna läggs i lokalens uppsamlingslåda. Väljarförteckningen från den ambulerande 
röstmottagningen sparas tillsammans med lokalens väljarförteckningar. 

Åtgärdsförslag 10:  
I schemaläggningen ska fler pass mot slutet av förtidsröstningsperioden eftersträvas. Om 
möjligt bör det finnas 1-2 ”fria” pass utöver de geografiskt bundna. 

Beslutsunderlag 
• Tider inklusive distriktsindelning för ambulerande röstmottagare samt inlämningsplats 
• Riktlinjer för ambulerande röstmottagning (VN 2019-02-04, § 11) 
• Förslag till vårdpersonal (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Ambulerande röstmottagare och vårdpersonal 
Ansvarig för informationsinsatser, Eva Fischer 
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Dnr VN-2022-3 
 

§ 5. Val av bemanning för Support i samband med 
förtidsröstningen 

Beslut 
Valnämnden utser valnämndens presidium; Camilla Strandman (C), Mika Muhonen (S) och 
Lennart Owenius (M) inom den egna nämnden att utgöra support under kvällstid, veckodagar 
till ordförande i förtidsröstningslokal samt till allmänheten, perioden 24 augusti – 11 
september 2022. 
Valkansliet tillämpar tjänstgöring för support under helger. 
Östhammar Direkt utgör support under dagtid, veckodagar. 
Ett informationsmöte för supportbemanning sker den 4 maj 2022, kl. 17:00 – 19:00 i SR 
Örskär, kommunkontoret. 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med tidigare val har valkansliet ombesörjt support vid förtidsröstningen på tider då 
Östhammar Direkt har stängt. Det huvudsakliga uppdraget är att finnas tillgänglig per telefon 
och utgöra support till öppna förtidsröstningslokaler och allmänheten, vägleda och svara på 
frågor samt skriva ut/skicka duplettröstkort ur Valmyndighetens valdatasystem (Valid).  
Valkansliet kan utgöra support under helger och föreslår att valnämnden utser personer ur den 
egna nämnden som kan utgöra support under kvällstid, veckodagar.  
Nedan redovisas datum och tider för kvälls- och helgsupport. 

Support till Datum Tid 

Östhammar Onsdag 24/8  16:30 - 20:30 

Östhammar Torsdag 25/8 16:30 - 20:30 

Östhammar Lördag 27/8 10:30 - 14:30 

Östhammar Söndag 28/8 10:30 - 14:30 

Östhammar, Öregrund Måndag 29/8 16:30 - 21:30 

Österbybruk, Alunda, Gimo Tisdag 30/8 15:30 - 21:30 

Östhammar, Öregrund Onsdag 31/8 16:30 - 21:30 

Alunda, Österbybruk, Gimo Torsdag 1/9 15:30 - 21:30 

Ekeby, Valö, Östhammar, Hargshamn, 
Långalma, Gräsö 

Lördag 3/9 08:30 - 17:30 

Österbybruk, Alunda, Gimo, Östhammar Söndag 4/9 08:30 - 15:30 
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Österbybruk, Alunda, Gimo Måndag 5/9 15:30 - 21:30 

Östhammar, Öregrund Tisdag 6/9 16:30 - 21:30 

Österbybruk, Alunda, Gimo Onsdag 7/9 15:30 - 21:30 

Östhammar, Öregrund Torsdag 8/9 16:30 - 21:30 

Östhammar Lördag 10/9 09:30 - 13:30 

Östhammar Söndag 11/9 07:00 - 24:00 

 

Beslutsunderlag 
• Lokaler, tider och support 2022 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

Beslutet skickas till 
Förtroendevalda som ska utgöra support 
Valkansliet, Kersti Ingemarsson och Maria Wallin 
Östhammar Direkt  
Informationsansvarig, Eva Fischer  
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   Dnr VN-2021-12 
 

§ 6. Svar till partier som frågar om utläggning av valsedlar 
Beslut 
I Östhammars kommun levereras endast de valsedlar som kommunen måste tillhandahålla till 
röstningslokaler och vallokaler. Övriga valsedlar måste partierna själva leverera. 
Röstmottagarna hjälper till genom att löpande fylla på valsedlar, av de valsedlar som 
levererats till lokalen. Det finns inga planer på att ändra på denna rutin, men vi kommer att 
vara noga med att informera väljare om att de som inte hitta valsedel för ett parti de vill rösta 
på kan skriva partiets namn på en blank valsedel. Det kommer även finnas en lista med 
anmälda partier i lokalen. 
 

Ärendebeskrivning 
Förfrågningar har inkommit från nya partier och partier som i senast valen fått under 1 % av 
rösterna om att få valnämndens hjälp med att distribuera dess namnvalsedlar till sina 
röstningslokaler och vallokaler. Många av Sveriges kommuner (dock inte de allra största) 
erbjuder utkörning till förtidsröstningslokaler och vallokaler på valdagen. Främst ur 
miljösynpunkt, men kanske också ur demokratisynpunkt. Kravet kommunerna brukar ställa är 
att valsedlarna finns tillgängliga på kommunens kansli senast mitten på augusti, annars 
hanteras de ej av kommunen. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

Beslutet skickas till 
Magnus Törne, Medborgerlig Samling Uppsala län 
Pierre Ländell, Landsbygdspartiet oberoende 
Sven Valerio, Alternativ för Sverige  
Informationsansvarig, Eva Fischer (för publicering på valnämndens hemsida) 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll  
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Dnr VN-2019-25 
 

§ 7. Röstmottagare förtidsröstning, fördelning och tjänstgöring 
samt arbetsledare, förslag till upplägg 

Beslut 
Valnämnden ställer sig bakom fördelning och tjänstgöringsschema inför förtidsröstningen, 
allmänna valet 2022. 
2 personer per lokal utgör arbetsledare, för växelvis tjänstgöring. I Östhammar tillsätts 5 
personer, för växelvis tjänstgöring. 
Valnämnden förslår att angivna personer ska tillfrågas för uppdraget som arbetsledare och 
röstmottagare i förtidsröstningslokal. 
Beslut om arbetsledare, röstmottagare och fastställande av fördelning och tjänstgöring tas på 
valnämndens sammanträde 2022-04-26. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till bemanning, reserver, arbetsledare och fördelning av tjänstgöringstider redovisas. 
Föreslås att 2 personer per lokal utgör arbetsledare förutom i Östhammar där förslaget är att 5 
personer utgör arbetsledare, för växelvis tjänstgöring.  
Enligt åtgärdsförslag 4 har spridning avseende erfarna arbetsledare, ålder och erfarenhet i 
grupperna eftersträvats. Hänsyn till könsfördelning har skett. Det är säkerställt att ordförande i 
vallokal och arbetsledare i förtidsröstningslokal fokuserar på ett uppdrag inför valet 2022.  

Beslutsunderlag 
• Fördelning, tjänstgöringsschema med förslag till arbetsledare (publiceras i valnämndens 

arbetsrum) 
Ärendets behandling 
Valnämndens sekreterare tillika rekryteringsansvarig har fördelat inlämnade 
intresseanmälningar för tjänstgöring med förtidsröstning inför valet 2022.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Valkansliet för vidare handläggning  
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Dnr VN-2019-25 
 

§ 8. Bemanning i valdistrikt, översikt 
Beslut 
Valnämnden ställer sig bakom förslag till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i 
valdistrikt.  
Valnämnden föreslår att angivna personer ska tillfrågas för uppdraget och ger valkansliet i 
uppdrag att fortsätta arbetet med rekrytering inför kommande val. 
Beslut om bemanning i valdistrikt tas på valnämndens sammanträde 2022-04-26. 
 

Ärendebeskrivning 
Sammanställning över bemanning i valdistrikt; 

Distrikt  Ordförande Vice 
ordförande 

Röstmottagare Reserv 

1 Östhammars centrum x x x  

3 Öregrund norr + 
Gräsö 

x x  x 1 (efter kl. 
17) 

4 Öregrund söder + 
Söderön 

x x -2  

5 Ed x x x 1 

6 Hargshamn/Boda x x x  

7 Kristinelund/Boda x x x 1 

8 Norrskedika-Valö-
Forsmark 

x x x  

10 Alunda tätort x x x  

11 Alunda-Ekeby x - x  

13 Gimo Västra x  x x  

14 Gimo, Hökhuvud-
Vattensta 

x x x  

15 Österbybruk-
Morkarla 

x x  x 2 

16 Österbybruk, 
Dannemora-Film 

x x x 2 
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Beslutsunderlag 
• Förteckning över bemanning i valdistrikt (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Ärendets behandling 
Valnämndens sekreterare tillika rekryteringsansvarig har fördelat inlämnade 
intresseanmälningar för tjänstgöring i vallokal vid valet 2022. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Valkansliet för vidare handläggning 
Informationsansvarig, Eva Fischer 
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   Dnr VN-2019-29 
 

§ 9. Utbildningar för ordförande/vice ordförande i vallokal och 
arbetsledare i röstningslokal, information 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
För ordförande och arbetsledare bör utbildningen omfatta funktionens ansvarsområde och 
arbetsuppgifter. I dagsläget vet valkansliet inte om utbildningstillfället kan genomföras fysiskt 
men ser inga hinder att förmedla informationen digitalt om det blir nödvändigt. I enlighet med 
åtgärdsförslag 8 kommer utbildningen att omfatta 

• Diskussion kring svåra situationer 
• Information om vissa vanliga frågor från väljare 
• Sammanfattning av några vanliga situationer 
• Mer genomgång av hur man fyller i blanketter och omslag 
• Eventuella frågeställningar från röstmottagare 

Valkansliet har bokat in datum gällande utbildningar för ordförande och vice ordförande i 
vallokal samt arbetsledare i röstningslokal enligt följande: 

• Utbildning med seminarium för ordförande och vice ordförande i vallokal sker den 8 
augusti 2022, kl. 18:00 i SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 

• Utbildning med seminarium för arbetsledare i röstningslokal sker den 9 augusti 2022 , 
kl. 18:00 i SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Röstmottagare 
Utbildningsansvarig Anna Lidvall Gräll 
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   Dnr VN-2019-29 
 

§ 10. Utbildning för röstmottagare i förtidsröstningslokal och 
vallokal, information  

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Samtliga röstmottagare ska ta del av Valmyndighetens utbildningsfilmer och kunskapstest, 
läsa in sig på deras vägledningar samt valnämndens instruktioner. Utöver detta kommer ett 
utbildningspass genomföras. I dagsläget vet valkansliet inte om utbildningstillfället kan 
genomföras fysiskt men ser inga hinder att förmedla informationen digitalt om det blir 
nödvändigt. I enlighet med åtgärdsförslag 8 kommer utbildningen att omfatta 

• Diskussion kring svåra situationer 
• Information om vissa vanliga frågor från väljare 
• Sammanfattning av några vanliga situationer 
• Mer genomgång av hur man fyller i blanketter och omslag 
• Eventuella frågeställningar från röstmottagare 

 
Valkansliet har bokat in datum och sammanträdesrum gällande utbildningar för röstmottagare 
enligt följande: 
 

• Utbildning för tjänstgörande under förtidsröstning sker den 11 augusti 2022, kl. 18:00 
i SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 

• Utbildning för tjänstgörande på valdagen sker den 15 augusti 2022, kl. 18:00 i SR 
Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 

• Utbildning för tjänstgörande vid både förtidsröstning och valdag sker den 23 augusti 
2022, kl. 18:00 i SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar.  

• Uppsamlingstillfällen finns inbokade i händelse av att behov uppstår (18 augusti, 22 
augusti samt 31 augusti 2022) 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Röstmottagare  
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll  
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Valnämnden 
 

   Dnr VN-2019-29 
 

§ 11. Utbildning för valnämnden 
Beslut 
Valnämndens ledamöter och ersättare deltar vid utbildningstillfället den 23 augusti 2022, 
kl. 18:00 – 20:00. Obligatorisk närvaro gäller. I övrigt har valnämnden tagit del av 
informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämndens ledamöter och ersättare måste delta vid utbildningstillfälle för förtidsröstning 
och för själva valdagen. Valkansliet föreslår utbildningstillfället 23 augusti då utbildningen 
riktar sig till tjänstgörande vid både förtidsröstning och valdag. Samtliga behöver också ta del 
av valmyndighetens utbildningsfilmer med tillhörande kunskapstest gällande förtidsröstning 
och valdag. 
 
De som vill och har möjlighet kan anmäla sitt intresse att tjänstgöra vid förtidsröstningen 
under perioden 24 augusti – 10 september 2022. På valdagen 11 september tjänstgör hela 
Valnämnden med de olika uppdrag som valnämnden har på valdagen. 
 
Följande har anmält intresse; 
Eva Fredriksson 
Desireé Mattsson 
Mats Ingemarsson 
Lennart Eriksson 
Tony Strand 
Lennart Owenius 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Valnämndens ledamöter och ersättare  
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-02-15  16 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-2 
 

§ 12. Lagändringarna inför valet 2022, information 
Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har beslutat att anta de förslag till lagändringar inför valen 2022 som regeringen 
lämnat i propositionen Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagningen, Prop 2021/22:52. 
Lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2022 och innebär i korthet:  
 
• Valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga 
valsedlar i val- och röstningslokalerna.  
• Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial 
avseende valet. Materialet ska tillhandahållas länsstyrelserna och valnämnderna.  
• Det klargörs att den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt 
lämna val- eller röstningslokalen, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av 
röstmottagningen.  
• Det förtydligas att väljaren ska välja sina valsedlar och göra i ordning sina röster i 
enskildhet.  
• Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar 
på den avskärmade plats där valsedlarna finns utlagda ska på begäran få hjälp med detta av 
röstmottagarna. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller 
henne med detta.  
 
Observera att den första punkten ovan inte medför ett utökat ansvar för valnämnderna att 
distribuera valsedlarna till val- och röstningslokalerna, utan endast syftar till hanteringen i 
lokalerna.  
 
Valmyndighetens utbildningsmaterial inför valen 2022 kommer att anpassas utifrån 
ändringarna. 

Beslutsunderlag 
Läs mer här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212252/ 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

Beslutet skickas till 
Informationsansvarig, Eva Fischer 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-02-15  17 (20) 

Valnämnden 
 

   Dnr VN-2021-3 
  Dnr KS-2021-527 

  
 

§ 13. Valdistriktsindelning i Östhammars kommun fr o m 2022, 
information 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har granskat det beslut som kommit till myndigheten vad gäller valdistriktens 
utformning. Länsstyrelsen har i samband med detta gjort smärre justeringar av valdistrikt 
gränserna. I Östhammars kommun har de ändrat fyra gränsdragningar. Mestadels för att i så 
stor utsträckning som möjligt följa fastighetsgränser och minimera risken för att lantmäteriets 
fastighetspunkter hamnar i ett valdistrikt där det inte var avsett att hamna. Länsstyrelsen har 
även justerat gränsdragningar i vatten så att hela kommunen omfattas av något valdistrikt. 
Valnämndens presidium och kommunens GIS-samordnare har svarat Länsstyrelsen att förslag 
till ändringar godtas. 
Utifrån detta har Länsstyrelsen 2021-11-29 beslutat om indelning av valdistrikt. 

Beslutsunderlag 
a) Länsstyrelsens ändring av valdistriktsgräns inför 2022 års allmänna val 
b) Länsstyrelsens beslut 2021-11-29 

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige föreslog i beslut 2021-09-14, § 128 att Länsstyrelsen beslutar om 
kommunens indelning i valdistrikt. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsansvarig (för publicering på valnämndens hemsida) 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-02-15  18 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2019-22 
 

§ 14. Ändring av valdistriktsnummer för vallokaler, valet 2022, 
information 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
I och med Länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning tilldelades Öregrund norr + Gräsö 
distriktnummer 3 och Öregrund söder + Söderön distriktsnummer 4. Ny förteckning 
föreligger. 

Beslutsunderlag 
a) Valnämndens beslut 2021-10-05, § 18 med tillhörande beslutsunderlag 
b) Ny förteckning över valdistrikt, valet 2022 

Ärendets behandling 
Valnämnden fastställde vallokaler och förtidsrösningslokaler 2021-10-05 i enlighet med 
föreliggande beslutsunderlag. I underlaget angavs att Öregrund norr + Gräsö tilldelats 
distriktnummer 9 (fd. Gräsö) och Öregrund söder + Söderön distriktsnummer 3. (fd. 
Öregrund). 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsansvarig, Eva Fischer 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-02-15  19 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-1 
 

§ 15. Åtkomst och behörighet till valdatasystemet Valid, 
information 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten har infört ett nytt valdatasystem, Valid. Länsstyrelsen begär in 
behörighetshandlingar och behörighetsbegäran över vilka som ska vara behörighets-
administratörer i Valid med rollen inskrivare. Insläpp beräknas ske första veckan i januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
• Presidiets beslut 2022-01-04 

Ärendets behandling 
Valnämndens presidium har 2022-01-04 beslutat om behörighetsadministratörer i Valid med 
rollen inskrivare. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-02-15  20 (20) 

Valnämnden 
 

   Dnr VN-2022-2 
 

§ 16. Anmälningsärenden 
Beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:8V - 2021:16V och 2022:1V- 2022:4V samt handbok för 
kommuner och FMD:s stöd för att främja tillgängliga val föreligger. 

Beslutsunderlag 
Publiceras separat i arbetsrummet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 
 
 



Ambulering, tider inkl. distriktsindelning för förtidsröstning, valet 2022 

Person 5 – Valnämnden + vårdpersonal 
Person 6 – Valnämnden + vårdpersonal 

Vecka 34 

Vecka 35 

Vecka 36 

On 
24/8 

Fr 
26/8 

15-18 (5+)
(8) Norrskedika, Valö, Forsmark
Mottagna röster lämnas till förtidsröstningen i
Östhammar innan kl. 20.00

09-12 (6+)
(13-14) Gimo västra & Gimo, Hökhuvud, Vattensta
Mottagna röster lämnas till förtidsröstningen i
Östhammar innan kl. 13:00

Må 
29/8 

On 
31/8 

To 
1/9 

15-18 (5+)
(1, 5, 6, 7) Östhammars centrum &
Kristinelund/Boda & Ed
Mottagna röster lämnas till
förtidsröstningen i Östhammar innan kl.
20.00

9-12 (6+)
(10-11) Alunda - Ekeby
Mottagna röster lämnas till
förtidsröstningen i Alunda innan
kl. 13.00 eller i Gimo innan kl.
14.00

15-18 (5+)
(15-16) Österbybruk, Dannemora
Film & Österbybruk Morkarla
Mottagna röster lämnas till
förtidsröstningen i Österbybruk
innan kl. 19.00

Må 
5/9 

On 
7/9 

Sön 
11/9 

10-13 (6+)
(3, 4) Öregrund norra & södra
Mottagna röster lämnas till
förtidsröstningen i Öregrund innan kl.
14.00

15-18 (5+)
Uppsamlingsdag för ev.
tillkommande röstmottagning för
valnämndens ambulerande
röstmottagare. Mottagna röster
lämnas till närliggande öppet
förtidsröstningsställe.
Österbybruk innan kl. 19
Alunda innan kl. 20
Gimo innan kl. 21

15-18 (6+)
Uppsamlingsdag för ev.
tillkommande röstmottagning.
Delat ansvar mellan valkansliets
och valnämndens ambulerande
röstmottagare. Mottagna röster
lämnas till förtidsröstningen i
Östhammar innan kl. 20.00
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