
 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  1 (12) 

Valkansliet 
 

Kallelse 

Nämnd Valnämnden 

Datum och tid Kommunkontoret, Östhammar, 2022-04-26, kl. 15:00 – 16:00 (förkortad 
mötestid p.g.a. referensgruppens och fullmäktiges sammanträde) 

Plats SR Ormön 

Sekreterare Kersti Ingemarsson 

Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

 

Ärendelista 
1. Val av justerare 2 

2. Fastställande av föredragningslistan 2 

3. Information från förvaltningen 3 

4. Beslut om bemanning och tjänstgöringstider vid förtidsröstning 4 

5. Beslut om bemanning i valdistrikt, valdagen 5 

6. Kontroll av röstnings- och vallokaler samt behovet av särskilda insatser,  
information 6 

7. Bemanning till reservpool för förtidsröstning och valdag, information 7 

8. Upphandling av hämtning och sortering av förtidsröster samt transporter,  
information 8 

9. Transporter av valmaterial, information 9 

10. Antagande av Kommunikationsplan 10 

11. Delaktighet på valnämndens utbildningstillfällen 11 

12. Anmälningsärenden 12 

 

 
 
 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  2 (12) 

Valkansliet 
 

1. Val av justerare 
Förslag till beslut 
Valnämnden utser Lennart Owenius (M) att justera dagens protokoll. 
 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 
Förslag till beslut 
Föredragningslistan godkänns.  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  3 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2022-4 
 

3. Information från förvaltningen 
Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten; 

• Informationsmöte för supportbemanning den 4 maj 2022 
• Iordningställning av arbetslokalen 
• Förslag till arvode behandlas på KF 26 april 2022 
• Utbildningsmaterial; filmer, manualer, handledningar m m på valcentralen 
• Ökad beredskap för informationssabotage 
• Nästa sammanträde 24 maj 2022 i nya arbetslokalen  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson, sekreterare 
Maria Wallin, materialansvarig 
Lennart Jonasson, sakkunnig valtjänsteman 
Eva Fischer, informationsansvarig 
 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  4 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2019-25 
 

4. Beslut om bemanning och tjänstgöringstider vid 
förtidsröstning 

Förslag till beslut 
Valnämnden utser röstmottagare till förtidsröstningen i enlighet med redovisad förteckning. 
Valnämnden fastställer fördelning av tjänstgöringstider i enlighet med redovisad 
sammanställning. 
 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har tillfrågat samtliga personer för uppdrag och förslag till tjänstgöringstider. 
Samtliga har bekräftat möjlighet att kunna tjänstgöra på föreslagna tider. Förslag till 
bemanning och tjänstgöringstider redovisas. 

Beslutsunderlag 
• Bemanning i respektive röstningslokal samt tjänstgöringstider (publiceras i valnämndens 

arbetsrum) 
Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 4 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Röstmottagare som tjänstgör vid förtidsröstning 
Sektor verksamhetsstöd, HR 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  5 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2019-25 
 

5. Beslut om bemanning i valdistrikt, valdagen 
Förslag till beslut 
Valnämnden utser röstmottagare till valdagen i enlighet med redovisad förteckning. 
 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har tillfrågat samtliga personer för uppdraget som röstmottagare, ordförande och 
vice ordförande. Samtliga har bekräftat möjlighet att kunna tjänstgöra. 

Beslutsunderlag 
• Bemanning i respektive vallokal (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 4. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Röstmottagare som tjänstgör på valdagen 
Sektor verksamhetsstöd (HR) 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  6 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2019-22 
 

6. Kontroll av röstnings- och vallokaler samt behovet av 
särskilda insatser, information 

Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har skickat ut information om dag och tid för kontroll av lokaler till samtliga 
kontaktpersoner för lokalerna. Besöken sker enligt följande; 
5 maj - Folkets hus i Österbybruk, Österbyskolan och Granhälla bygdegård 
13 maj - Alunda bibliotek, Olandsskolan, Olandshallen och Ekeby skola 
19 maj - Bruksgymnasiet i Gimo och Folkets hus i Hargshamn 
20 maj - Storbrunn, Edsskolan, Kristinelundsskolan och Söderögården i Långalma 
25 maj - Norrskedika IP, Sven Perssonhallen, Öregrundsbiografen och församlingshemmet på 
Gräsö. 
Lokalens kontaktperson, röstningslokalens arbetsledare, ordförande alt. vice ordförande samt 
valkansliets ansvarige för röstningslokaler och hens arbetsledare per ort har fått inbjudan att 
medverka. 
Valkansliet har bjudit in till ett avstämningsmöte inför kontroll av röstnings- och vallokaler 
den 27 april 2022. 
All dokumentation kommer att sparas digitalt och skickas ut till berörda. 

Ärendets behandling 
Valnämnden beslutade 2022-03-29 om genomförande av översyn av röstningslokaler under 
maj månad.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lennart Owenius (M) 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  7 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2022-6 
 

7. Bemanning till reservpool för förtidsröstning och valdag, 
information 

Förslag till beslut 
Valnämnden förlänger svarstiden till 17 maj 2022. Valkansliet får i uppdrag att skicka ut 
förfrågan på nytt med information om förlängd svarstid. 
 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har skickat ut förfrågan till röstmottagare som inte har något uppdrag inför valet 
2022 om möjlighet att ingå i en reservpool under förtidsröstning (2022-08-24 -- 2022-09-10) 
och valdagen (2022-09-11). Personer som anmält intresse att ingå i poolen redovisas. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse 
• Bemanning i reservpool (publiceras separat i valnämndens arbetsrum) 

Ärendets behandling 
Valnämnden beslutade om reservpool och antalet reserver på sammanträde 2022-03-29. 
Valkansliet fick i uppdrag att ge ut fråga till de som inte har tilldelats något uppdrag om 
intresse att ingå i reservpool 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Röstmottagare som ingår i reservpoolen 
Sektor verksamhetsstöd (HR)  
 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  8 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2019-23 
 

8. Upphandling av hämtning och sortering av förtidsröster 
samt transporter, information 

Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Överenskommelse med Postnord har skett gällande sortering och transporter av förtidsröster. 
Kostnaden för sortering av förtidsröster i röstlängdsordning är beräknat utifrån ca 6 500 
förtidsröster och uppnår 48 750 kronor. Kostnaden för transporter av förtidsröster uppnår 24 
860 kronor. Den totala kostnaden på ~73 610 kronor anslagstäcks ur valnämndens budget. 
Avtalet är under digital signering hos kommunens firmatecknare. 

Beslutsunderlag 
• Avtal (publiceras i valnämndens arbetsrum när signeringen är färdig) 

Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 2 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  9 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2019-23 
 

9.  Transporter av valmaterial, information 
Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Postnord har meddelat att de inte har resurser för att i likhet med tidigare val ombesörja 
transporter av valmaterial. 
Fråga är ställd till Arbetsmarknadsenheten (AME) om de kan vara behjälpliga med transporter 
av valmaterial samt återhämtning. Svar har inkommit att de definitivt kan hjälpa till. 
Valkansliet har bjudit in AME till en genomförandeträff den 23 maj 2022. 

Ärendets behandling 
Åtgärdsförslag 2 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 
 
 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  10 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2022-8 
 

10. Antagande av Kommunikationsplan 
Förslag till beslut 
Valnämnden antar kommunikationsplanen. (Bilaga). 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger dokument som beskriver hur arbetet inför valet 2022 gällande riksdag, region- och 
kommunfullmäktige i Östhammars kommun ska planeras och genomföras. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till kommunikationsplan  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Eva Fischer 

Beslutet skickas till 
Valnämndens arbetsrum 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  11 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2019-29 
 

11. Delaktighet på valnämndens utbildningstillfällen 
Förslag till beslut 
Lennart Owenius (M) deltar och inleder utbildning den 8 och 9 augusti, Camilla Strandman 
(C) den 11, 15 och 18 augusti och Mika Muhonen (S) den 22 och 23 augusti.  
Valnämnden bjuder in en lokal reporter hos UNT till utbildningstillfället den 15 augusti 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
Presidiet har som förslag att en lokal reporter bjuds in till ett av valnämndens 
utbildningstillfällen för att ta del av både av hur valet organiseras i kommunen och få tillfälle 
att prata med personer som på detta sätt ställer upp i demokratins tjänst. 
Föreslås också att en från presidiet är med vid alla utbildningstillfällen.  
Fastställda utbildningsdagar startar kl. 18:00 och sker; 
Ordförande/vice ordförande  8 augusti  
Arbetsledare   9 augusti 
Röstmottagare förtidsröstning 11 augusti 
Röstmottagare valdag  15 augusti 
Uppsamlingstillfälle  18 augusti – bokningar finns 
Uppsamlingstillfälle, reservpool 22 augusti – bokningar finns 
Röstmottagare förtid/valdag 23 augusti 
Uppsamlingstillfälle  31 augusti – inga bokningar 
   

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll 
UNT, Catrin Pihl och Nicklas Kihlberg 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-04-  12 (12) 

Valkansliet 
 

Dnr VN-2022-2 
 

12. Anmälningsärenden 
Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. Publicering av nyhetsbrev i valnämndens arbetsrum 
kommer att upphöra och mappen tas bort. Fortsättningsvis uppmanas ledamöter och 
tjänstemän att regelbundet följa valmyndighetens utlägg av nyhetsbrev på valcentralen.  
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:10V – 2022:11V samt uppdaterad karta över 
valdistriktsindelningen. 

Beslutsunderlag 
• Nyhetsbrev (publiceras i valnämndens arbetsrum) 
• Karta, valdistriktindelning 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

https://valcentralen.val.se/kommun/nyhetsbrevkommuner2022.4.29e9cb2617d171257e631ce.html


Ärende: Reservpool till förtidsröstningsställen och valdistrikt, valet 2022
Datum: den 4 april 2022 16:35:59

Hej,
 
Valnämnden har beslutat att en förfrågan ska ges ut till röstmottagare som inte har något
uppdrag inför valet 2022 om möjlighet att ingå i en reservpool under förtidsröstning (2022-08-24
-- 2022-09-10) och valdagen (2022-09-11). Max 10 personer får ingå i reservpoolen inom
kommunens valdistrikt.
 
Uppdraget innebär att ha beredskap i händelse i det fall någon av de ordinarie röstmottagarna
insjuknar under förtidsröstning och valdag. Givetvis förväntas det inte att du ska ha beredskap
alla tider och dagar som det pågår röstning, utan att man ställer upp om man kan om fråga om
tjänstgöring dyker upp.
 
Uppdraget omfattar samtliga röstningslokaler/valdistrikt i Östhammars kommun vilket innebär
att du kanske kan behöva ”rycka in” på ett uppdrag på annan ort än din bostadsort. Ett fast
arvode för uppdraget gäller om du inte behöver tjänstgöra. Om du kallas in för att tjänstgöra
kommer du att få ersättning motsvarande en röstmottagare.
 
För att få ingå i reservpoolen behöver du delta i Valnämndens utbildning och ha läst igenom
Valmyndighetens handledning och tagit del av utbildningsfilm med kunskapstest.
Utbildningsdagen är den 22 augusti 2022, kl. 18:00 på kommunkontoret i Östhammar.
Utbildningsarvode utgår.
 
Valnämnden har för avsikt att besluta om bemanning till reservpoolen på sitt sammanträde den
26 april 2022. Du behöver således återkoppla ditt svar senast 18 april 2022.
 
 
 
Med vänlig hälsning

Kersti Ingemarsson
Valkansliet/Valnämndens sekreterare
--------------------------------------------------
Stångörsgatan 10, Box 66



742 21 Östhammar
Tfn 0173-86 115
www.osthammar.se
 

 
När du har kontakt med oss på Östhammars kommun via e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter.
Mer om hur vi gör det kan du läsa här: https://www.osthammar.se/gdpr
 
 
 
 
 

http://www.osthammar.se/
http://www.osthammar.se/gdpr


 
 

Eva Fischer 

Kommunikatör 

Kommunikation& Kundtjänst  

Östhammars kommun 

2022-04-20 
 
 
 
 
 
 
 

Val 2022 - Kommunikationsplan 
Det här dokumentet beskriver Östhammars kommuns kommunikationsarbetet inför 

val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun och region i Sverige. Inför valet behöver 
Östhammars kommun genomföra informationsinsatser för att kommunens röstberättigade ska få 
tillräcklig och tydlig information om när, var och hur de kan rösta. 

Inför, under och efter valet krävs olika kommunikationsinsatser för att valet ska kunna genomföras 
på ett tryggt, säkert och korrekt sätt. För Östhammars kommun är det viktigt med ett högt 
valdeltagande, att alla känner att de har möjlighet att rösta och att det är tydligt hur och var 
röstning sker därför är en enkel, tydlig och trovärdig kommunikation avgörande.  

Vi behöver kommunicera proaktivt för att kunna förhindra eventuell ryktesspridning som kan 
påverka väljarna att göra fel – exempelvis att gå till fel vallokal. Dessutom behöver alla som arbetar 
inför och under valet få tydlig och relevant information så att de kan göra ett bra jobb.  

Förtidsröstningen startar den 24 augusti och pågår till och med valdagen den 11/9. Det kommer att 
finnas 13 valdistrikt och 10 förtidsröstningslokaler. Vi har dessutom två ordinarie och två ersättare 
ambulerande röstmottagare, samt två vårdpersonal med professionell kompetenes för att 
kommunicera med äldre med sjukdomstillstånd.  

 Valnämnden i varje kommun är en lokal valmyndighet som ansvarar för att planera och samordna 
genomförandet av valet. Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna, 
dels på valkvällen och dels på onsdagen efter valdagen, den så kallade onsdagsräkningen. 

 Kommunens valkansli rekryterar och utbildar cirka 160 röstmottagare och ansvarar för att det finns 
vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Valkansliet ser även till att nödvändigt material finns på 
plats när röstning ska genomföras. 

 Kommunen ansvarar för att röstberättigade invånare får information om var vallokalerna finns, 
vart man kan förtidsrösta, vilken hjälp invånare kan få om man har svårt att ta sig till vallokalen 
(ambulerande röstmottagare) eller vistas utomlands under valet (brevröstningspaket). 

Röstkorten skickas ut av Valmyndigheten i mitten av augusti. Förtidsröstningen sker på 13 olika 
ställen i Östhammars kommun mellan den 24/8 och 11/9. Valdagen är den 11/9. 

 

1.2. Mål och syfte 

Mål och syfte för Östhammars kommun är att valet ska genomföras på ett tryggt och säkert 
sätt inom den givna tidsramen. Intressenterna är kommunens röstberättigade medborgare 
samt röstmottagare. Röstmottagare är de personer som rekryteras för att jobba med valet. 

Inför och under valet ges information om röstkort, ambulerande röstmottagare samt 
röstningsställen. Huvudbudskapet ska förmedla när, var och hur man röstar. Eftersom 
röstningsställen har ändrats sedan valet 2018 är det därtill viktigt att denna information är 
tydlig. Eftersom det finns en ökad efterfrågan från väljare att förtidsrösta ska informationen 
vara lättillgänglig. 
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Syftet med informationsinsatserna är att hjälpa Östhammars kommuns röstberättigade att 
förstå när, var och hur de kan rösta. Målet är att ge kommuninvånare tydlig, tillräcklig och 
tillgänglighetsanpassad information så att det blir enkelt att rösta i Östhammars kommun. På 
så sätt kan vi minimera antal frågor om valet till Valkansliets supportteam. 

 
 

1.3. Övergripande mål 

Veta 
Röstberättigade ska förstå hur det går till att rösta vad valet avser, samt när och var 
man kan rösta. Röstmottagare ska förstå hur röstningen går till och vad deras 
uppdrag är.  

 
Känna 
Röstberättigade och röstmottagare ska känna att vi genomför ett säkert och tryggt val. 

 
Göra 
Kommunikationen ska leda till att röstberättigade använder sin demokratiska rätt att rösta.  
 
Så här ska vi uttrycka oss (tonalitet) 
Alla har rätt att förstå informationen, därför ska vi skriva på ett sätt som gör våra texter 
lätta att ta till sig. Vårt språk ska vara tydligt, begripligt och anpassat till målgruppen.  

 
1.4. Målgrupp 

Berörda: 
 

• Röstberättigade 
• Röstmottagare  
• Särskilt prioriterade målgrupper; personer som har svårt att ta sig till en lokal på egen hand, 

har svårt att förstå svenska, samt är förstagångsväljare. 
 

Vill bli informerade: 
 

• Valnämnden 
• Ordförande och vice ordförande i valdistrikt 
• Arbetsledare i förtidsröstningslokaler 
• Medarbetare som jobbar med valet men inte är röstmottagare 
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2. Kommunikationskanaler 
För att Östhammars kommuns invånare ska hitta aktuell information på ett tillgängligt sätt är 
kommunens webbplats osthammar.se den huvudsakliga informationskanalen. För generell information 
om valet hänvisar vi till Valmyndigheten, val.se.  

För att nå ut med informationen till alla väljare används även kompletterande kanaler såsom utskick och 
relevanta sociala medier. Med anledning av att Östhammars kommun är en finsk förvaltningskommun 
kommer viktigaste informationen att översättas till finska. Översättningar till andra språk hänvisas till 
val.se. 

Informationen på webben ska även vara tillgänglighetsanpassad så att alla personer ska kunna ta del av 
informationen. 

Klarspråk tillämpas för att information i såväl digital som tryckt form ska vara enkel och begriplig att 
förstå. 

Följande kommunikationskanaler används för att nå identifierade målgrupper: 
 

Kanalval Röstmottagare Röstberättigade Valnämnden 

 
www.osthammar.se/val2022 

 
X 

 
X 

 

Kommuens facebook  X  
Kommunens Instagram  X  
Möten X  X 
Personliga kontaker X  X 
Press X X  
Annonser, AnnonsNytt X X  
Annonser, Östra Uppland X X  
Faktablad X   
Info. vid vallokaler  X  
Utbildningstillfällen X   
osthammar.se 
- Valnämndens information 
- Länk till Val.se 

 X  

 
 

2.1. Budskap 

Grundläggande budskap till röstberättigade: 
• Hur valet går till och hur man röstar. Vi är en opolitisk organisation som ska göra det 

möjligt för medborgare att rösta. 
 

Grundläggande budskap till röstmottagare: 
• Hur valet går till och vilka rutiner som finns för röstmottagare. Särskild vikt läggs vid 

säkerhetsrutinerna, det vill säga hot, röstfusk och påverkan. 
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3. Ansvar 
Kommunikatör, Eva Fischer: 
• ansvarar för kommunikation mot berörda målgrupper i definierade kanaler 
• samordnar kommunikationen 
• ansvarar för kommunikationsinsatserna 
• pressansvarig 
• stötta valsamordnare i kommunikationsfrågor. 

Valsamordnare, valkansliet, Kersti Ingemarsson: 
• ansvarar för möten och personliga kontakter mot valnämnden, arbetsledare, 

ordförande och vice ordförande i valdistriktet och röstmottagare 
• hålla sig uppdaterad om kommunikationsplanen och kommunikationsaktiviteter. 

Säkerhetsansvarig, Malin Hübinette, säkerhetsskyddschef: 
• ansvarar för frågor som rör säkerhetsinformation mot valnämnden, arbetsledare, 

ordförande och vice ordförande i valdistriktet, röstmottagare och andra berörda som 
vistas i röstningslokalen. 

 
3.1 Media 

Frågor från medier fördelas enligt följande: 
• Pressansvarig samt koordinera frågor från medier: Kommunikatör, Eva Fischer 
• Valnämndens arbete och ansvar: Valnämnden ordförande, Camilla Strandman (C) och 

valnämndens vice ordförande, Mika Muhonen (S), andre vice ordförande Lennart Owenius (M) 
• Om kommunens arbete: Valkansliet, Kersti Ingemarsson  
• Säkerhet: Säkerhetsansvarig, Malin Hübinette 

 

4. Kriskommunikation 
Vid oväntade händelser som kan påverka valet och utvecklas till en kris ska kommunens 
ordinarie rutiner för kriskommunikation användas. 
Prioriterade externa kanaler: 

• Kommunens webbplats 
• Kommunens sociala medier (Facebook och Instagram) 
• Press 

      Prioriterade interna kanaler: 
• Intranät Ines 

  Ansvarig för kriskommunikationen är kommunikatören i samråd med valsamordnare    
  och säkerhetschef. Vid misstanke om att en kris föreligger eller om en händelse av allvarlig  
  karaktär har skett ska följande målgrupper alltid informeras: 

• Valnämnden 
• Valkansliet 
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• Kommundirektören 
• Kommunikationsansvarig för kommunledning (Marianne Paulsson) 

 

5. Påverkanskampanjer/desinformation 
Påverkanskampanjer är vilseledande eller oriktig information eller annat agerande i syfte att 
påverka beslutsfattare och opinionen samt röstberättigade. 

 
Regeringen, riksdagen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anser att 
påverkanskampanjer är ett säkerhetshot. Detta skulle exempelvis kunna vara vilseledande 
information om hur man röstar, försök att undergräva förtroendet för valadministrationen, 
ryktesspridning om, eller hot mot tjänstemän som ansvarar för att genomföra valet. 

 
Om vi blir utsatta för en påverkanskampanj ska vi kommunicera enligt följande: 

1. Bedöm vad som pågår, hitta lämpliga åtgärder, kontrollera fakta. Detta gäller oavsett om 
kampanjen bedöms vara legitim eller inte. 

2. Informera och bemöt felaktig information. Korrigera där det är möjligt. 
3. Förespråka, kommunicera aktivt och utåtriktat i syfte att stärka den egna positionen. Ha 

en dialog med lämpliga målgrupper. 
4. Försvara och avslöja när uttalanden ej är legitima. Blockera och ta bort användare på 

sociala medier. 

Checklistan, ovan, utgår från Att möta informationspåverkan från MSB. Länkar till information om 
desinformation på MSB.s hemsida:  

• Grundkurs för Skydd mot informationspåverkan (msb.se)  

• Skydd mot informationspåverkan (webbkurs) (msb.se)  

• MSB:s arbete inom ramen för psykologiskt försvar 
 

6. Risker 
Inför valet 2022 kommer en Verksamhetsskyddsanalys finnas tillgänglig. 
 
Påverkanskampanjer 
Risk att valet påverkas av desinformation och kampanjer från organisationer där kommunen och 
valnämnden inte har någon insyn. Åtgärd, se avsnitt 4 samt 5 ovan. 
 
Röstmottagarnas kunskap 
Risk att röstmottagarna inte har eller inte upplever att de har tillräckliga kunskaper om hur de 
ska agera vid hot i röstnings- vallokalerna, misstanke om röstfusk, misstanke om påverkan 
och/eller allmänna säkerhetsfrågor. Åtgärd, röstmottagarna genomgår utbildning, utför 
kunskapsprov och får lokala instruktioner från valnämnden. 
 
 
 
 
 

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/grundkurs-for-skydd-mot-informationspaverkan/
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/skydd-mot-informationspaverkan-webbkurs/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/psykologiskt-forsvar/msbs-arbete-inom-ramen-for-psykologiskt-forsvar/
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7. Planerade kommunikationsaktiviteter 
 

Nedan finns information om vilka kanaler som kommer att bli aktuella. 
Kanal Syfte 
Kommunens webbplats 
osthammar.se  

Samla och tillgängliggöra aktuell information. 
Erbjuda information på andra språk. 
Publicera aktuella nyheter. 
Rekrytera röstmottagare. 

Annonsering bade tryck och 
digital i lokaltidning 
Annonsnytt/Östra Uppland 

Uppmärksamma och informera om valet samt hänvisa till 
osthammar.se och val.se för mer information. 

Östhammars kommuns 
sociala medier 

Skapa engagemang och sprida information om valet. Rikta 
information till olika målgrupper. 
Rekrytera röstmottagare. 

Digitala skärmar Informera besökande om valet, att man kan förtidsrösta i 
kommunhuset och på andra platser i kommunen. 

Intranätet Ines Informera medarbetare på vilket sätt Täby kommun arbetar 
med valet och hur verksamheten kan påverkas, exempelvis 
bokade lokaler under valdagen. 
Efterlysa fler röstmottagare vid behov. 

Tryckt information Göra den viktigaste informationen tillgänglig för alla 
röstberättigade i Östhammars kommun. Inklusive riktad 
information till hemtjänst, vård- och omsorgsboenden. 
Förmedla information om valet till personer som saknar 
digital vana. Komplement till webben och övriga kanaler. 

Gatupratare och skyltar Vägleda röstberättigade utanför vallokalerna. 
Östhammar Direkt och 
Valnämndes supportteam 

Förmedla information om valet och svara på frågor från 
röstmottagare och väljare och allmänhet. 

 
  Inför valet 

När Vad 
Januari – mars Rekrytera röstmottagare 
Februari – april Informera röstmottagare om deras uppdrag 
Maj-augusti Allmän information (främst på www.osthammar.se) om 

röstnings- och vallokaler samt öppettider. Information om att 
rösta med bud eller ambulerande röstmottagare. 

Juli-augusti Informera de verksamheter i kommunen som möter 
allmänheten (Östhammar Direkt, bibliotek, receptioner med 
flera) 

Augusti-september Annonsering i dagspress och FB  
April – september Bevaka informationsflöden kopplat till val utifrån 

informationssäkerhet 
Juni Kallelse till utbildning för röstmottagare med information 

och handledning. 
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Valdagen 

När Vad 
Valdagen  
11 September 

Höjd beredskap för att snabbt kunna kommunicera förändringar eller 
andra händelser 

 
Kommunens preliminära rösträkning (onsdagsräkning) 

När Vad 
Augusti -
September 

Kungörelse och annonsering 

Augusti - 
September 

Information på osthammar.se (länk till val.se) 

 
Efter valet 

När Vad 
September Kommunicera valresultat på osthammar.se (länk till val.se) 
September-
November 

Utvärdering  
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