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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-29  1 (21) 

Valnämnden 
 

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

Mats Ingemarsson (S) ersätter Mika Muhonen (S) 
Désirèe Mattsson (S) 
Lennart Eriksson (C) 
Lennart Oweinus (M) 
Sune Pettersson (M) 
Tony Strand (SD) 

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare: Ingrid Gustafsson (S) och Eva Fredriksson (KD) 
Kersti Ingemarsson, nämndsekreterare 
Malin Hübinette, säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare 
Maria Wallin, Thomas Tidstrand, Eva Fischer och Anna Lidvall Gräll, 
valkansliet 

  
Utses att justera Lennart Owenius (M) 

 
Underskrifter            Paragrafer 17 - 33 

Sekreterare   
 Kersti Ingemarsson  

Ordförande 
 
  

 Camilla Strandman (C)  

Justerande 
 
 

 

 Lennart Owenius (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-29 
Datum för anslags uppsättande 2022-03-31 
Anslags nedtagande 2022-04-22 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Östhammar, sektor Verksamhetsstöd 
  
Underskrift   
 Kersti Ingemarsson  
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Valnämnden 
 

 

§ 17. Val av justerare 

Beslut 
Valnämnden utser Lennart Owenius (M) att justera dagens protokoll 
 
 

§ 18. Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 
Föredragningslistan godkänns.  
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Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-4 
 

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

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten; 

• Översyn, verksamhetsskyddsanalys 
• Särskilda insatser vid Olandshallen och Kristinelundsskolans gymnastiksal 
• Pågående upphandling lås/larm 
• Kommunikationsplan 
• Kommunens hemsida/val 
• Inför utbildningsdagarna 
• Rekrytering 
• Ny arbetslokal/val 
• Medhjälpare vid packning av valmaterial 
• Översikt gällande arbetsplanering 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Malin Hübinette, säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare 
Kersti Ingemarsson, sekreterare 
Eva Fischer, informationsansvarig 
Maria Wallin, materialansvarig 
Thomas Tidstrand, särskilda insatser röstningslokaler 
Anna Lidvall Gräll, utbildningsansvarig 
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Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-5 
 

§ 20. Förslag till arvode under folkomröstning, val till riksdag, 
region- och kommun samt till europaparlamentet 

Beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ersättningsnivåer inför framtida val 
enligt följande: 
Ordförande, fast arvode Vallokal 3 500 kr  
Vice ordförande, fast arvode Vallokal 3 000 kr 
Röstmottagare, fast arvode Vallokal 2 400 kr 
Kontaktpersoner i jour, fast arvode Vallokal 1 200 kr 
Kontaktpersoner i tjänst, timersättning Vallokal 250 kr 
Utbildning, fast arvode Vallokal 

Förtidsröstning 
400 kr 

Reserver i beredskap, ej tjänstgörande Vallokal 
Förtidsröstning 

600 kr 

   
Arbetsledare (per tillfälle), fast arvode Förtidsröstning 300 kr 
Arbetsledare, röstmottagare, vårdpersonal, 
timersättning  

Förtidsröstning 250 kr 

Vårdpersonal i beredskap, 
per tillfälle 

Förtidsröstning 250 kr 

   
Ersättningen omfattar all tid som läggs ned för uppdraget och utgör beskattningsbar inkomst.  
I ersättningen ingår även de merkostnader som uppkommer vid användande av sin privata 
kommunikations- och teknikutrustning. Även tillhandahållande av egen förtäring samt tid för 
att iordningställa lokalen efter genomförd rösträkning samt att ordförande och vice ordförande 
kör valsedlar till valnämndens mottagning på valnatten räknas in i ersättningen. 
Reseersättning utgår till kontaktpersoner vid utryckning till vallokal med egen bil, 
ambulerande vårdpersonal för förflyttning med egen bil till samlingsplats vid inkallning samt 
till ordförande och vice ordförande för transport av valsedlar till valnämndens mottagning på 
valnatten. I övrigt utgår reseersättning om avståndet från röstmottagarens bostad till 
röstningslokal är minst 6 km i enlighet med gällande riktlinjer.  
Valnämndens röstmottagare, ambulerande röstmottagare, arbetsledare, supportar veckodagar, 
kvällstid, röstmottagare i förtidsröstningslokal erhåller arvode i enlighet med Östhammars 
kommuns riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda. Samma gäller för utbildning. 
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Valnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämndens huvudsakliga uppgift är att se till att val genomförs korrekt, säkert och på ett 
förtroendegivande sätt. Röstmottagarna är valnämndens representanter i röstningslokalen. 
Som röstmottagare ska man medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Inför 
valet ska ersättning till valorganisationens bemanning fastställas av Östhammars kommun. 
Valnämnden ska föreslå kommunfullmäktige ersättningsnivåer för röstmottagare och övrig 
bemanning inför framtida val. 
Valkansliet har gjort en översyn för att se hur Östhammars kommuns ersättningsnivåer är i 
jämförelse med övriga kommuner i Uppsala län. Ersättningen i länet är i huvudsak kopplat till 
valorganisationens funktioner, snarare än till individer som upptar en visstidsanställning. 
Kommunerna har likartade upplägg.  
Valkansliet anser att Östhammars kommuns ersättningsnivåer behöver vara i paritet med 
grannkommunernas nivåer och vill föreslå att ersättningen ligger i linje med dessa.  
I Östhammars kommun bemannas en vallokal med ordförande, vice ordförande samt minst 6 
röstmottagare på valdagen. En förtidsröstningslokal bemannas med en arbetsledare och minst 
3 röstmottagare vid varje öppethållandetillfälle.  
I tätorterna har en arbetsledare upp till fem ansvarstillfällen och på glesbygden förekommer 
ett ansvarstillfälle. Här anser valkansliet att den fasta ersättningen ska göra skillnad.  
För att få tjänstgöra som röstmottagare måste röstmottagagaren ha genomgått en utbildning.  
Valkansliet föreslår att ersättningen blir oförändrad per utbildningstillfälle. 
I likhet med andra kommuner förslås att reserver erhåller ersättning. För utsedda reserver 
(förtidsröstning/valdag) utgår en ersättning eftersom de ska finnas tillgängliga i det fall någon 
av de ordinarie röstmottagarna insjuknar. Om en reserv kallas in för att tjänstgöra kommer 
hen att få ersättning motsvarande en röstmottagare. 
Till vallokaler måste det finnas kontaktpersoner som ansvarar för oförutsedda händelser 
(elförsörjning, fel på belysning, fel på ventilation etc.) i vallokalen. Kontaktpersonerna 
påbörjar sin jourtjänstgöring fr.o.m. kl. 10:00 dagen innan valdag och ska finnas tillgängliga 
ända fram tills att rösträkningen är avslutad i vallokalen på valdagen. Valkansliet anser att 
dessa personer bör ha rätt till en fast jourersättning, ersättning vid utryckning samt 
reseersättning. 
Lås och larm ombesörjs inom ramen för upphandlad tjänst. 
I samband med förtidsröstningen ingår även support till förtidsröstningslokaler och allmänhet. 
Östhammar Direkt ombesörjer support veckodagar, dagtid och valkansliet på helger. 
Valnämnden har inom den egna nämnden utsett supportpersonal för veckodagar, kvällstid.  
I samband med förtidsröstningen kan en väljare som på grund av sjukdom, funktions-
nedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe begära att lämna sina 
röster i bostaden till särskilt förordnande röstmottagare, ambulerande röstmottagare. 
Valnämnden har utsett ambulerande röstmottagaren inom den egna nämnden och har sen 
tidigare beslutat att utöka bemanningen med två personer som har professionell kompetens för 
kommunicering med äldre med sjukdomstillstånd.  
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Valnämnden 
 

Valkansliet föreslår att utsedd vårdpersonal erhåller en beredskapsersättning motsvarande en 
timmes tjänstgöring per ambuleringstillfälle enligt timersättning för röstmottagare. Om 
vårdpersonal kallas in för att tjänstgöra kommer denna erhålla en timersättning motsvarande 
antal tjänstgöringstimmar.  
Valkansliet föreslår att valnämndens röstmottagare, ambulerande röstmottagare, arbetsledare, 
supportar veckodagar, kvällstid, röstmottagare i förtidsröstningslokal erhåller arvode i 
enlighet med Östhammars kommuns riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda. Samma 
gäller för utbildning. 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18, § 137 inkl. bilaga 1, riktlinjer för 

ersättningar till förtroendevalda samt bilaga 3, arvode under folkomröstning, val till 
riksdag, kommun och region samt val till europaparlamentet  

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige har 2018-12-18, § 137 beslutat om arvode under folkomröstning, val till 
riksdag, kommun och region samt val till europaparlamentet och var gällande under valet 
2019.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Valnämnden för vidarebefordran till: 
Sektor verksamhetsstöd (HR) 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll 
Röstmottagare 
Vårdpersonal för ambulerande röstmottagning 
Kontaktpersoner 
Tierps kommun 
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Dnr VN-2019-25 
 

§ 21. Röstmottagare förtidsröstning, fördelning och tjänstgöring 
samt arbetsledare, översikt 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
Beslut om bemanning i samband med förtidsröstningen tas på valnämndens sammanträde 
2022-04-26. 
 

Ärendebeskrivning 
Reviderat förslag till bemanning, reserver och arbetsledare redovisas.  

Beslutsunderlag 
• Bemanning i respektive röstningslokal inkl. arbetsledare (publiceras i valnämndens 

arbetsrum) 
Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 4 
Valnämndens sekreterare tillika rekryteringsansvarig har fördelat inlämnade 
intresseanmälningar för tjänstgöring med förtidsröstning inför valet 2022. Vid sammanträde 
2022-02-15 ställde valnämnden sig bakom fördelning och tjänstgöringsschema inför 
förtidsröstningen, allmänna valet 2022. Valkansliet fick i uppdrag att tillfråga angivna 
personer för uppdraget. Beslut om arbetsledare, röstmottagare och fastställande av fördelning 
och tjänstgöring tas på valnämndens sammanträde 2022-04-26. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
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Dnr VN-2019-25 
 

§ 22. Bemanning i valdistrikt, översikt 
Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
Beslut om bemanning i valdistrikt tas på valnämndens sammanträde 2022-04-26. 
 

Ärendebeskrivning 
Reviderad sammanställning över bemanning i valdistrikt redovisas nedan; 

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 x  

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 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 1 

 

Beslutsunderlag 
• Förteckning över bemanning i valdistrikt (publiceras i valnämndens arbetsrum) 
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Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 4. 
Valnämndens sekreterare tillika rekryteringsansvarig har fördelat inlämnade 
intresseanmälningar för tjänstgöring i vallokal vid valet 2022.  
Vid sammanträde 2022-02-15 ställde sig valnämnden bakom förslag till ordförande, vice 
ordförande och röstmottagare i valdistrikt. Valkansliet fick i uppdrag att tillfråga angivna 
personer för uppdraget samt att fortsätta arbetet med rekrytering inför kommande val. Beslut 
om bemanning i valdistrikt tas på valnämndens sammanträde 2022-04-26. 
Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
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Dnr VN-2019-22 
 

§ 23. Kontroll av röstnings- och vallokaler samt behovet av 
särskilda insatser 

Beslut 
Översyn av röstningslokaler ska genomföras under maj månad. Lennart Owenius (M) utses 
som ansvarig samordnare från valnämnden. 
Till besöket ska lokalens kontaktperson, röstningslokalens arbetsledare/ordförande samt 
valkansliets ansvarige för röstningslokaler och hens arbetsledare per ort bjudas in att 
medverka. 
 

Ärendebeskrivning 
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. Granskningen behöver även omfatta mobiltäckning, att utrymmena är tillräckliga och 
om extra möblering eller utrustning behövs (extraljus, gardiner, etc.). 
I samband med besöket ska en genomgång av myndigheten för delaktighets (MFD) checklista 
för tillgängliga röstningslokaler ske samt en skiss upprättas för hur valnämnden vill att 
lokalen ska vara möblerad i samband med röstmottagning.  
Vid besöket ska lokalens kontaktperson, röstningslokalens arbetsledare/ordförande samt 
valkansliets ansvarige för röstningslokaler och hens arbetsledare per ort bjudas in att 
medverka.  

Beslutsunderlag 
• Checklista för tillgängliga val, 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a91705a-e124-42d1-9f0c-
bfb06e219af8?displayId=Swe2457942 

Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 1 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a91705a-e124-42d1-9f0c-bfb06e219af8?displayId=Swe2457942
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a91705a-e124-42d1-9f0c-bfb06e219af8?displayId=Swe2457942
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Dnr VN-2019-27 
 

§ 24. Lokaler för förvaring och hantering av valmaterial 
Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har haft i uppdrag att arbeta för att säkerställa bra lokaler för förvaring och 
hantering av valmaterial.  
Östhammars kommun har tecknat hyresavtal med Östhammarshem för en lokal på 
Albrektsgatan 14 i Östhammar med tillträde 2022-04-01. Lokalen är lämplig till förvaring av 
valmaterial, valarbete, godsmottagning för leveranser av valmaterial samt anpassad för god 
arbetsmiljö och som skulle kunna användas som sammanträdeslokal genom kommunens 
lokalbokningssystem perioder då valarbete inte pågår.  

Beslutsunderlag 
• Hyresavtal 

Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 6 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman och Kersti Ingemarsson 
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Dnr VN-2019-30 

§ 25. Upphandling valsedelräknare 
Beslut 
Valnämnden avvaktar upphandling av valsedelräknare. 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämndens valsedelräknare är väldigt gamla och utdömda sen flera tidigare val.  
Vid valutbildning i februari togs frågan upp kring eventuella förändringar i 
valsedelsutformning vilket skulle medföra att valsedelräknare för nuvarande valsedelssystem 
kanske inte går att använda efter valet 2022. 
I Östhammars kommun har vi 13 valdistrikt och antalet röstberättigade överstiger 1000 per 
distrikt. En valsedelräknare kostar ca 7 400 kronor exklusive moms. 

Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 9 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
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Valnämnden 
 

Dnr VN-2019-28 
 

§ 26. Inköp av valsedelställ, urnor, valskärmar och skyltställ 
Beslut 
Valkansliet får uppdrag att köpa in kompletterande utrustning. 
 

Ärendebeskrivning 
Valsedelställen sen tidigare val är utdömda, varför nya behöver upphandlas. Vidare så 
behöver valkansliet komplettera antalet valskärmar, urnor och skyltställ till våra 
förtidsröstningsställen.  

Beslutsunderlag 
• Beställningssedel med prisuppgifter gällande valskärmar, urnor och skyltställ 
• Information och priser på valsedelställ och insynsskydd 

Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 7 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Valkansliets materialansvarig, Maria Wallin 
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Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-4 
 

§ 27. Statistik över antal röstberättigade 1 mars 2022, 
information 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten visar antal röstberättigade per valdistrikt i riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige per 1 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
• Valmyndighetens statistik över hur många som var röstberättigade i varje distrikt den 

1 mars 2022, https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-
och-statistik.html  

• Statistik över röstberättigade i Östhammars kommun 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Informationsansvarig, Eva Fischer 

https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
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Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-6 
 

§ 28. Reservpool till förtidsröstningsställen och valdistrikt 
Beslut 
Valnämnden beslutar att max 10 röstmottagare ingår i reservpool inom kommunens 
valdistrikt. Valkansliet får i uppdrag att ge ut förfrågan till de som ännu inte har tilldelats 
något uppdrag med fråga om de kan tänka sig att ingå i reservpoolen. 
Beslut om bemanning för reservpool tas på valnämndens sammanträde 2022-04-26. 
 

Ärendebeskrivning 
Det är av stor betydelse att ha reserver utsedda under förtidsröstning såväl som valdag i 
händelse i det fall någon av de ordinarie röstmottagarna insjuknar. I dagsläget har vi några 
röstmottagare på reservlistan för valdagen och förtidsröstningen. Valnämnden har att besluta 
om antalet reserver.  

Ärendets behandling 
Frågan behandlas av valkansliet i samarbete med Tierps kommun 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll  
Tierps kommun 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-29  17 (21) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-7 
 

§ 29. Reservlokaler och utrustning i samband med val 
Beslut 
Valnämnden beslutar att reservlokaler inte behöver utses i dagsläget. Valkansliet får i uppdrag 
att iordningställa extra uppsättningar av valmaterial som kan användas om något oförutsett 
inträffar. 
 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet brukar vanligtvis iordningställa extra uppsättningar av valmaterial i händelse av 
att något oförutsett inträffar i en röstningslokal. Valnämnden har att ta ställning till om 
reservlokaler behöver utses. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Valmaterialansvarig, Maria Wallin 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-29  18 (21) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2019-26 
 

§ 30. Kövakter/köhantering 
Beslut 
Valnämnden beslutar att åtgärdsförslaget läggs vilande inför valet 2022. Valkansliet får i 
uppdrag att utreda ärendet inför valet 2024. 
 

Ärendebeskrivning 
För att avlasta röstmottagarna och säkerställa att alla väljare hittar rätt på valdagen har 
valkansliet fått i uppdrag att undersöka om det är möjligt att be t.ex. idrottsföreningar att 
samarbeta med valadministrationen genom att t.ex. hjälpa väljare att kontrollera att de är på 
väg till rätt vallokal och har allt de behöver. Valkansliet behöver utreda att det är förenligt 
med vallagen, om avtal behövs, om intresse finns bland föreningar och vilken ersättning som 
skulle krävas. 

Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 5 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-29  19 (21) 

Valnämnden 
 

 

Dnr VN-2022-2 
 

§ 31. Utbildning i valsäkerhet, återkoppling 
Beslut 
Kommunens säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare får i uppdrag att undersöka hur 
rapportering av incidenter och sabotage i och kring röstningslokaler ska ske. 
I övrigt har valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten bjöd in kommuner som är delaktiga i genomförandet av valen, exempelvis 
valnämnden, valsamordnare, säkerhetsansvarig och kommunikatör till en digital 
introduktionsutbildning i valsäkerhet för att stärka skyddet av de allmänna valen 2022. Syftet 
med utbildningen är att de som arbetar med val på kommunen ska ha en grundläggande 
förståelse för vad antagonistiska hot innebär och ha tagit del av förslag gällande hur 
valadministrationen kan jobba systematiskt med verksamhetsskydd.  
Valnämndens andre vice ordförande Lennart Owenius (M) och kommunens 
säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare Malin Hübinette deltog på utbildningen. En 
återkoppling sker. 

Beslutsunderlag 
• Dokumentation Valsäkerhet och verksamhetsskydd (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lennart Owenius (M) och Malin Hübinette 

Beslutet skickas till 
Malin Hübinette 
   



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-29  20 (21) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-2 
 

§ 32. Seminarium - Val 2022 Utmaningar och möjligheter, 
återkoppling 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjöd in valnämnder och valadministratörer till ett 
digitalt seminarium 2022-02-17. Förutom inspel från Valmyndigheten, Myndigheten för 
delaktighet (MFD) och SKR erbjöds möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte. På agendan: 

• Mål 2020-2023 
• Valsäkerhet 
• Tillgänglighetsfrågor 
• Arbetet med röstmottagare 
• 2020 års valutredning 
• Valprövningsnämndens arbete 
• Gruppdiskussioner 

Valnämndens ordförande, vice ordförande och tjänstemän från valkansliet deltog på 
seminariet. Valnämndens andre vice ordförande Lennart Owenius (M) har studerat 
inspelningen från den 17 februari 2022 i efterhand. En återkoppling sker. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-03-29  21 (21) 

Valnämnden 
 

 

Dnr VN-2022-2 
 

§ 33. Anmälningsärenden 
Beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:4V- 2022:9V, lista över partier som har rätt att begära 
utläggning i kommuner samt karta över våra nya valdistrikt föreligger. 
Valnämnden har en brandingenjör från den gemensamma räddningstjänsten att tillgå vid 
behov. 

Beslutsunderlag 
Publiceras separat i arbetsrummet 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
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