
 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  1 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Kallelse 

Nämnd Valnämnden 

Datum och tid 2022-05-24, kl. 15:00 

Plats OBS! Nya arbetslokalen, Albrektsgatan 14 (intill P-plats) 

Sekreterare Kersti Ingemarsson 

Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

 

Ärendelista 
1. Val av justerare 3 

2. Fastställande av föredragningslistan 3 

3. Information från förvaltningen 4 

4. Beslut om bemanning till reservpool för förtidsröstning och valdag 5 

5. Beslut om ändrad bemanning i valdistrikt 5 och 7 6 

6. Beslut om skifte av arbetsledare i röstningslokalen Storbrunn samt ändring av 
röstmottagare 7 

7. Arvodesinformation och rapportering, godkännande 8 

8. Beslut om teckningsrätt för hantering av förtidsröster och andra värdehandlingar 9 

9. Rättelse i röstlängden inför valdagen, delegation 10 

10. Fastställande av rutin för rapportering av incidenter och sabotage i och kring  
röstnings- och vallokaler 11 

11. Valmyndighetens webbinarium om incidentrapportering, återkoppling 12 

12. Länsstyrelsens valkonferens, återkoppling 13 

13. Utrustning till ambulerande röstmottagare och vårdpersonal 14 

14. Överlämning av valkassar till Länsstyrelsen 15 

15. Valnämndens utbildningstillfälle, tjänstgöring och nämndens ersättares  
medverkan på valdagen 16 

16. Kontroll av röstnings- och vallokaler samt behovet av särskilda insatser,  
information 17 

17. Anmälningsärenden 18 

 

 
 



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  2 (18) 

Kansli och utveckling 
 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  3 (18) 

Kansli och utveckling 
 

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 
2022-05-18  4 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-4 
 

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

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten; 

• Information om valet 2022 på kommunens hemsida 
• Revidering av lokal instruktion, förtidsröstning och vallokal 
• Kallelse till utbildning 
• Klarmarkering i Valid gällande röstkortsuppgifter senast 31 maj 
• Klarmarkering i Valid gällande röstnings- och vallokaler samt dess öppethållandetider 

senast 15 juni 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson, sekreterare 
Maria Wallin, materialansvarig 
Lennart Jonasson, sakkunnig valtjänsteman 
Eva Fischer, informationsansvarig 
Anna Lidvall Gräll, utbildningsansvarig 
Thomas Tidstrand, särskilda insatser röstningslokaler 
 
 
 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  5 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-6 
 

4. Beslut om bemanning till reservpool för förtidsröstning och 
valdag 

Förslag till beslut 
Valnämnden förordnar röstmottagare till reservpoolen i enlighet med redovisad förteckning. 
 

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.  
Utöver dessa personer har valkansliet ytterligare två personer som tjänstgör under 
förtidsröstningen men som kan åtta sig uppdrag även på valdagen.  

Beslutsunderlag 
• 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. Vid valnämndens sammanträde 2022-04-26 beslutades om 
förlängd svarstid till 2022-05-17. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

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



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  6 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2019-25 
 

5.  Beslut om ändrad bemanning i valdistrikt 5 och 7 
Förslag till beslut 
Valnämnden förordnar vice ordförande i valdistrikt 7 och röstmottagare i valdistrikt 5 enligt 
redovisad förteckning. 
 

Ärendebeskrivning 
Vice ordförande i valdistrikt 7 har lämnat förhinder till uppdraget. Valkansliet har ersatt 
platsen med en röstmottagare från valdistrikt 5. Ny röstmottagare har placerats i valdistrikt 5.  

Beslutsunderlag 
• Bemanning i vallokal i valdistrikt 5 och 7 (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Ärendets behandling 
Valnämnden utsåg röstmottagare till valdagen vid sammanträde 2022-4-26, § 38 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Röstmottagare i valdistrikt 5 och 7 

 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  7 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2019-25 
 

6. Beslut om skifte av arbetsledare i röstningslokalen 
Storbrunn samt ändring av röstmottagare 

Förslag till beslut 
Valnämnden förordnar röstmottagare till förtidsröstningen i enlighet med redovisad 
förteckning. Nämnden har tagit del av skiftat tjänstgöringspass och uppdaterad 
sammanställning över tjänstgöringstider. 
 

Ärendebeskrivning 
Arbetsledare i röstningslokalen Östhammar har skiftat ett tjänstgöringspass gällande 26 
augusti och 28 augusti. En röstmottagare har lämnat förhinder till tjänstgöring och ersatts av 
annan person från reservpoolen. 

Beslutsunderlag 
• Bemanning i röstningslokalen samt tjänstgöringstider (publiceras i valnämndens arbetsrum)  

Ärendets behandling 
Valnämnden utsåg röstmottagare till röstningslokalen Storbrunn vid sammanträde 2022-04-
26. 

 Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Berörda röstmottagare  
Sektor verksamhetsstöd, HR 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  8 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2019-24 
 

7. Arvodesinformation och rapportering, godkännande 
Förslag till beslut 
Valnämnden godkänner föreliggande information samt tjänstgöringsrapport. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om arvode gällande folkomröstning, val till riksdag, region- 
och kommunfullmäktige samt val till europaparlamentet, att gälla inför framtida val. 
Informationen innehåller förtydligande informationen till ordförande, arbetsledare och 
röstmottagare om vad som ingår i arvodet. Informationen omfattar även tillhandahållande av 
egen förtäring samt användande av sin privata kommunikations- och teknikutrustning. 
Tidsrapporteringen har förenklats och förtydligas.  

Beslutsunderlag 
• Information om arvode och rapportering 
• Tjänstgöringsrapport 

Ärendets behandling 
Valnämndens åtgärdsförslag 3. 

 Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Röstmottagare 
Sektor verksamhetsstöd, HR 
 
 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  9 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-10 
 

8. Beslut om teckningsrätt för hantering av förtidsröster och 
andra värdehandlingar 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar om teckningsrätt för personer enligt föreliggande förteckning att gälla 
under allmänt val 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med allmänt val 2022 kommer förtidsröster och andra värdehandlingar hanteras 
regelbundet. Valnämnden behöver besluta om behöriga personer att för valnämndens räkning 
kvittera förtidsröster och andra värdehandlingar. Föreslås att personal inom Östhammar 
Direkt och valkansliet utgör personer med teckningsrätt. 

Beslutsunderlag 
• Förteckning, uppgifter teckningsrätt (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Östhammar Direkt 
PostNord AB  
Kersti Ingemarsson 
Maria Wallin 
Anna Lidvall Gräll 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  10 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-12 
 

9. Rättelse i röstlängden inför valdagen, delegation 
Förslag till beslut 
Valnämnden delegerar till Anna Lidvall Gräll och Kersti Ingemarsson, valkansliet att göra 
rättelse i röstlängden enligt vad som framgår i rättelsebeslut från Länsstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
I normalfallet vid en rättelse i röstlängden hinner Länsstyrelsen registrera rättelsen i Valid 
innan röstlängden trycks. Om rättelsen inte hinner registreras i Valid innan röstlängden trycks, 
måste Länsstyrelsens beslut föras in i den tryckta röstlängden av valnämnden. Detta ska ske 
före valdagen eller senast på valdagens morgon, eftersom de personer besluten gäller kan 
komma att rösta i vallokalen. Länsstyrelsen skickar en kopia av sitt beslut till valnämnden. 
Valnämnden kan delegera till en tjänsteperson att göra rättelse i röstlängden, men får inte 
överlåta åt röstmottagarna att göra rättelserna.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Andre vice ordförande Lennart Owenius (M) 

Beslutet skickas till 
Anna Lidvall Gräll 
Kersti Ingemarsson 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  11 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-11 
 

10. Fastställande av rutin för rapportering av incidenter och 
sabotage i och kring röstnings- och vallokaler 

Förslag till beslut 
Valnämnden fastställer rutinen vid incidenter och sabotage i och kring röstnings- och 
vallokaler. Beslutet gäller tillsvidare. 
 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare Malin Hübinette har i samspråk med 
kommunpolis Bengt Eriksson kommit överens om följande rutin. 
 
Alla incidenter och sabotage i och kring röstnings- och vallokaler ska anmälas i ordinarie 
kanaler, dvs 
· Pågående, ring 112 
· Ej pågående, ring 114 14 eller polisen.se 
 
Alla incidenter, oavsett dignitet, ska polisanmälas. Det är av vikt för statistiken. ”Hellre en 
anmälan för mycket än en för lite”.  
 
Om det sker fler liknande incidenter (t.ex. att valsedlar tas bort) vid samma lokal kan man 
göra en anmälan vid dagens slut, såvida det inte noteras tidigt att det är samma sedlar som 
försvinner hela tiden och upprepade gånger, då är det bättre att man gör separata anmälningar. 

Ärendets behandling 
På valnämndens sammanträde 2022-03-29 fick kommunens säkerhetsskyddschef och 
beredskapssamordnare i uppdrag att undersöka hur rapportering av incidenter och sabotage i 
och kring röstnings- och vallokaler ska ske. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Malin Hübinette 
Bengt Eriksson 
Valkansliet för publicering i Lokal instruktion 
Utbildningsansvarig, Anna Lidvall Gräll 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  12 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-2 
 

11. Valmyndighetens webbinarium om incidentrapportering, 
återkoppling 

Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten har bjudit in till webbinarium om incidentrapportering 2022-05-16. 
Kommunens säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare Malin Hübinette deltog. En 
skriftlig återkoppling sker. 

Beslutsunderlag 
Återkoppling (lämnas på sammanträdet) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  13 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-2 
 

12.  Länsstyrelsens valkonferens, återkoppling 
Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen bjöd in till 2022 års valkonferens 9-10 maj 2022. Konferensen syftade till att 
öka kunskapen om valets genomförande. Förberedelser innan valdagen, vad som måste göra 
under valdagen, och vad som händer efter valdagen gicks igenom. 
Valnämndens vice ordförande Mika Muhonen (S), andre vice ordförande Lennart Owenius 
(M) samt Kersti Ingemarsson och Anna Lidvall Gräll från valkansliet deltog. En återkoppling 
sker. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Mika Muhonen (S), Lennart Owenius (M), Kersti Ingemarsson och Anna Lidvall Gräll 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  14 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-13 
 

13. Utrustning till ambulerande röstmottagare och 
vårdpersonal 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att utrustning ska införskaffas till den ambulerande röstmottagningen. I 
övrigt inväntas svar från Sektor Omsorg. 
 

Ärendebeskrivning 
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 till ambulerande röstmottagare i 
bostaden eller där de befinner sig.  
Önskemål om att utrustning såsom handsprit, våtservetter, förkläden, handskar, munskydd, 
skoskydd och sopsäck ska ingå i utrustningen för ambulerande röstmottagare och 
vårdpersonal och finnas tillhands inför besöken. 

Beslutsunderlag 
• Förfrågan till Sektor Omsorg (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Ärendets behandling 
Valkansliet har ställt fråga till Sektor Omsorg om de har utrustning i lager som Valnämnden 
kan få köpa. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Maria Wallin, materialansvarig 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  15 (18) 

Kansli och utveckling 
 

 
Dnr VN-2022-2 

 

14. Överlämning av valkassar till Länsstyrelsen 
Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att ordförande Camilla Strandman (C) och andre vice ordförande 
Lennart Owenius (M) ombesörjer överlämningen till Länsstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
På valkonferensen 9-10 maj 2022 upprättades ett tidsschema för respektive kommuns 
överlämning av valkassar till Länsstyrelsen, dagen efter att valet genomförts.  

Beslutsunderlag 
• Schema för inlämning (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Camilla Strandman (C) 
Lennart Owenius (M) 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  16 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-2 
 

15. Valnämndens utbildningstillfälle, tjänstgöring och 
nämndens ersättares medverkan på valdagen 

 

Förslag till beslut 
Valnämndens ordinarie ledamöter får i uppdrag att informera sina ersättare om valkansliets 
och valnämndens löpande arbete inför valdagen med växelvis tjänstgöring ca kl. 07:00 – 
midnatt. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut i valnämnden är det obligatoriskt att nämndens ledamöter och ersättare 
deltar i utbildning för röstmottagare 2022-08-23. På valdagen behöver nämndens ledamöter 
och ersättare vara delaktiga i valnämndens tjänstgöring. Det är således viktigt att både 
ordinarie och ersättare har insyn i valkansliets/valnämndens arbete. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Valnämnden 
 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  17 (18) 

Kansli och utveckling 
 

 

Dnr VN-2019-22 
 

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

 

Beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Arbetsgruppen för kontroll av röstnings- och vallokaler har påbörjat sitt arbete.  
Följande lokaler har kontrollerats vid sammanträdestillfället; Folkets hus i Österbybruk, 
Österbyskolan, Granhälla bygdegård i Valö, Alunda bibliotek, Olandsskolan, Olandshallen, 
Ekeby skola, Bruksgymnasiet i Gimo, Folkets hus i Hargshamn, Storbrunn, Edsskolan, 
Kristinelundsskolan och Söderögården i Långalma. En lägesrapport lämnas. 
Den 25 maj sker besök vid Norrskedika IP, Sven Perssonhallen, Öregrundsbiografen och 
församlingshemmet på Gräsö. 

Ärendets behandling 
Valnämnden beslutade 2022-03-29 om genomförande av översyn av röstningslokaler under 
maj månad. Vid sammanträde 2022-04-26 lämnades information om dag och tid för kontroll 
av lokalerna samt att lokalens kontaktperson, röstningslokalens arbetsledare, ordförande alt. 
vice ordförande samt valkansliets ansvarige för röstningslokaler och hens arbetsledare per ort 
har fått inbjudan att medverka. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lennart Owenius (M) 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-05-18  18 (18) 

Kansli och utveckling 
 

Dnr VN-2022-2 
 

17. Anmälningsärenden 
Förslag till beslut 
Valnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Information lämnas om bl.a. 

• En felskrivning i kommunikationsplanen har justerats och ersätter  
• Rubrik och beslutsformuleringen i kommunfullmäktiges protokoll gällande arvode i 

samband med folkomröstning och val blev fel och kommer att rättas till i samband 
med junisammanträdet. 

• Fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun- och regionfullmäktige ska under 
november och december 2022 välja ombud till Sveriges Kommuner och Regioners 
kongress för perioden 2023-2027. SKR:s valnämnd har bett varje kommun och region 
att utse en kontaktperson som förmedlande länk inför ombudsvalet.  Lennart Jonasson 
har registrerat sig som kontaktperson inför SKR:s ombudsval 2022 för Östhammars 
kommun. 

• Tierps kommun var remissinstans gällande Remiss – Säkerhet och tillgänglighet vid 
val. Östhammars valnämnd får ta del av remissvar och tjänsteutlåtande.  

• Rutin vid oplanerade avbrott är aktuell och kan användas vid valet 2022. 

Beslutsunderlag 
• a) Reviderad Kommunikationsplan 
• b) KF beslut 2022-04-26, § 46 
• c-e) Ombudsval till SKR Kongress och bekräftelse kontaktperson 
• f-g) Remiss https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2021/12/sou-202196/ samt remissvar och tjänsteutlåtande 
• h) Rutin vid oplanerade avbrott, godkänd av Valnämnden 2018-08-30, § 88 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/12/sou-202196/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/12/sou-202196/


osthammar.se 
 

 
 

 
 

Arvodesinformation och rapportering 
 
Under såväl förtidsröstning som valdag ska förordnade personer medverka till att valet genomförs 
korrekt, tryggt och säkert. För att få tjänstgöra måste röstmottagare ha tagit del av 
Valmyndighetens utbildningsfilm med kunskapstest, läst igenom Valmyndighetens handledning 
och deltagit i Valnämndens utbildning. Ambulerande röstmottagare och vårdpersonal ska ha 
deltagit i Valnämndens utbildning samt läst igenom Valmyndighetens handledning för 
Ambulerande röstmottagning. 
 
För uppdraget utgår ett arvode som är beslutat av kommunfullmäktige i Östhammars kommun.  
 

Ordförande, fast arvode Vallokal 3 500 kr  
Vice ordförande, fast arvode Vallokal 3 000 kr 
Röstmottagare, fast arvode Vallokal 2 400 kr 
Reserver i beredskap, ej tjänstgörande Vallokal 600 kr 
Kontaktpersoner i jour, fast arvode Vallokal 1 200 kr 
Kontaktpersoner i tjänst, timersättning Vallokal 250 kr 
Utbildning, fast arvode Vallokal 

Förtidsröstning 
400 kr 

Arbetsledare (per tillfälle), fast arvode Förtidsröstning 300 kr 
Arbetsledare, röstmottagare, vårdpersonal, timersättning  Förtidsröstning 250 kr 
Vårdpersonal i beredskap, per tillfälle Förtidsröstning 250 kr 
Reserver förtidsröstning 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 och tillhandahållande av egen förtäring.  
 
Ersättning utgår till röstmottagare vid förtidsröstning för iordningställande av lokalen före och 
efter varje förtidsröstningstillfälle. I det fasta arvodet för röstmottagare på valdagen ingår 
iordningställande av vallokalen före röstmottagning och efter rösträkning samt att ordförande och 
vice ordförande kör valsedlar till valnämndens mottagning på valnatten.  
 
  



osthammar.se 
 

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 medverkan vid 
utbildningstillfällen. 
 
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. 
 
Alla som tjänstgör under valet tillhandahålls en tjänstgöringsrapport. Den rapporten fylls i allt 
eftersom tjänstgöring sker och skickas in till valnamnden@ eller till Östhammars 
kommun, Valnämnden, Box 66, 742 21 Östhammar efter att all tjänstgöring är noterad och valet 
genomfört. Rapporten kommer att finnas tillgänglig vid utbildningstillfället och även finnas med 
bland valmaterialet som finns i röstnings- och vallokalen. 
 
För att arvode ska kunna utbetalas på oktoberlönen behöver rapporten skickas in senast den 23 
september 2022. 
 



   Tjänstgöringsrapport – Val  

 

Namn: ____________________________________ 

Personnummer: ______________________________  Ansv: 101000 Vht: 13011 

 

Tjänstgöring  
 

Datum 
22-xx-xx 

Tid 
Börja kl. 

Tid 
Sluta kl. 

Buss  
(Ange belopp, bifoga biljett) 

Egen bil  
(Ange resans sträcka i km) 

Utbildningsdag (400 kr/utbildningstillfälle) 
Reseersättning utgår om du haft resa överstigande 6 km 

      
      
      
Förtidsröstning/Vårdpersonal/Beredskap (250 kr/tim). (kryssa i vilket uppdrag du haft, tidsangivelse samt ev. resor) Om det rör sig om fler tillfällen 
– använd baksidan på blanketten! Reseersättning utgår enligt gällande bestämmelser.  
 Arbetsledare (300 kr/tillfälle)      
 Röstmottagare (250 kr/tim)      
 Vårdpersonal (250 kr/tim)      
      
      
      
      
      
      
      
Vårdpersonal/röstmottagare i 
beredskap (250 kr/tillfälle) 
Här fyller ni som haft beredskap in era 
datum då ni inte har behövt tjänstgöra. 
Om det rör sig om fler tillfällen – 
använd baksidan på blanketten! 

     
     
     
     
     

 Reservpool förtidsröstning/valdag (600 kr) ej tj.göring 
Valdagen (kryssa i vilket uppdrag du haft, tidsangivelse vid ev. jourtjänstgöring samt ev. resor) 
Reseersättning utgår enligt gällande bestämmelser. 
 Ordförande (3 500 kr)      
 Vice ordförande (3 000 kr)      
 Röstmottagare (2 400 kr)      
      
      
      
 Jourhavande (1 200kr)      
Jourtjänstgöring (250 kr/tim)      
      
      
      
      
      
Valnämndens mottagning valnatt 
Reseersättning utgår enligt gällande bestämmelser. 
      
      

  
 

Granskningsattest 
 
_______________________________ 
Kersti Ingemarsson 

Beslutsattest 
 
_______________________________ 
Andreas Järvenpää 

 



 
 

Eva Fischer 

Kommunikatör 

Kommunikation & Kundtjänst  

Östhammars kommun 

2022-04-20 Rev. 2022-04-26 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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 röstnings- eller 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 2022 och pågår till och med valdagen den 11 september 
2022. Totalt finnas  det 10 förtidsröstningslokaler och 13 vallokaler.  

 
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 
röstnings- vallokaler. 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). Valnämnden 
har utsett två ordinarie och två ersättande ambulerande röstmottagare, samt två vårdpersonal med 
professionell kompetenes för att kommunicera med äldre med sjukdomstillstånd.  

 
Valmyndigheten skickar ut röstkort alla röstberättigade i Svergie under perioden 16 - 22 augusti 
inför valen 2022.  

 

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, förtidsröstningslokaler och dess 
öppethållandetider, vallokaler, tjänsten för ambulerande röstmottagning och hur man röstar 
med bud. Huvudbudskapet ska förmedla när, var och hur man röstar. Eftersom 
valdistriktsindelningen i Östhammars kommun har ändrats sedan valet 2018 är det därtill  



4 
 

 

 

viktigt att informationen om röstnings- och vallokalerna är tydlig. Eftersom det finns en 
ökad efterfrågan från väljare att förtidsrösta ska informationen om förtidsröstning vara 
lättillgänglig. 

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 eventuella 
oklarheter hos kommunens väljare. 

 
 

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 annonser 
och sociala medier. Med anledning av att Östhammars kommun är en finsk förvaltningskommun 
kommer den viktigaste informationen att översättas till finska. Översättningar till andra språk hänvisas 
till val.se. 

Informationen på kommunens webbplats, osthammar.se, ska vara tillgänglighetsanpassad så att alla 
personer ska kunna ta del av informationen. 

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  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 
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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 
• 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 

 
 

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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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. 

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, tryckt 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. 

Press/UNT Inbjudan till ett av valnämndens utbildningstillfällen för att 
ta del av hur valet organiseras i kommunen och få tillfälle att 
prata med röstmottagare som på detta sätt ställer upp i 
demokratins tjänst.  

Intranätet Ines Informera medarbetare på vilket sätt Östhammars 
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, väljare och allmänhet. 
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  Inför valet 

När Vad 
Januari – Mars Rekrytera röstmottagare 
Januari – Maj 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. 
 

  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  

 
 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-04-26   

Kommunfullmäktige 

 

  Dnr KS-2022-267 

 Beslut om arvode under folkomröstning gällande val till 

riksdag, region, kommun samt till europaparlamentet 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ersättningsnivåer under folkomröstning 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. 

Ärendebeskrivning 

Valnämndens huvudsakliga uppgift är att se till att val genomförs korrekt, säkert och på ett 

förtroendegivande sätt. Röstmottagarna är valnämndens representanter i röstningslokalen. 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-04-26   

Kommunfullmäktige 

 

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.  

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.  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-04-26   

Kommunfullmäktige 

 

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.  

Beslutet skickas till 

Valnämnden  

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

  

SKRIVELSE 
2022-04-20 

Vårt ärendenr: 
22/00020 

 
1 (1) 

    
    

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 
Regionfullmäktige 
Kommundirektörer 
Regiondirektörer 

 

Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Regioner 
för perioden 2023-2027 
Fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun- och regionfullmäktige ska under 
november och december 2022 välja ombud till Sveriges Kommuner och Regioners 
kongress för perioden 2023-2027. 

Valet av kongressombud och ersättare ska ske i för kommuner och regioner 
gemensamma länsvisa valkretsar och förrättas av det nyvalda fullmäktiges ledamöter.  

SKR:s valnämnd har fastställt den länsvisa ombudsfördelningen (i förhållande till 
deras folkmängd 31 december 2021) samt anvisningar för ombudsvalets 
genomförande (bifogas). Ombudsfördelningen framgår av bilaga 1 till anvisningarna. 

Ombudsvalet ska ske i anslutning till ett fullmäktigemöte, helst i november men 
senast i december 2022. Valnämnden ber varje kommun och region att utse en 
kontaktperson som förmedlande länk inför ombudsvalet. Förbundet behöver uppgift 
om kontaktperson snarast, dock senast 31 maj 2022. Du anmäler uppgift om 
kontaktperson via särskild länk i e-postmeddelande skickat till respektive medlem 20 
april 2022. Samtidigt meddelas när ombudsval kommer att äga rum i respektive 
kommun/region.  

De politiska partierna har också ett betydande ansvar för ombudsvalets genomförande. 
Partierna förutsätts ansvara för nomineringsprocessen och att valsedlar upprättas. 
Valsedlarna beräknas skickas till respektive kontaktperson hos SKR:s medlemmar i 
vecka 42-43. 

De nyvalda ombuden samlas till valkongress 21 mars 2023. Valkongressen genomförs 
samordnat med förbundets ordförandedag och äger rum i Stockholm. 

Valnämnden för Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Gunnar Lidell 
Ordförande 

mailto:info@skl.se
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1. Information om Kongress 2023 
1.1 Inledning 
Vart fjärde år håller sammankallas Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kongress för att 
bestämma inriktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren. Kongressen består av 451 
ombud som väljs av och representerar SKR:s medlemmar.  

Detta dokument behandlar hur medlemmarna - kommuner och regioner - ska genomföra ombudsvalet 
under 2022.Valnämnden ansvarar för sammanräkningen samt fördelningen och besättningen av 
ombudsplatserna. Här följer valnämndens närmare anvisningar för valets genomförande, fastställda av 
valnämnden den 18 mars 2023. 

1.2 Valkongressen 
Valkongressen äger rum den 21 mars 2023 på Münchenbryggeriet, Stockholm. 

Valkongressen behandlar val av: 

• kongresspresidium 
• valutskott för nominering av styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i valnämnden och 

ersättare för dessa 
• ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 
• valnämnd 
• revisorer och ersättare 
• fastställande av arvode och andra ersättningar till revisorer 

Valkongressen anger även riktmärke för förbundets arvodeskostnader under mandatperioden samt 
bemyndigar styrelsen att inom angivet riktmärke besluta om arvoden och ersättningar för förbundets 
förtroendevalda. 

1.3 Ordinarie kongress 
Ordinarie kongress äger rum den 15-16 november 2023 på Hotel Clarion & Congress Sea U, 
Helsingborg. 

Vid ordinarie kongress behandlas följande ärenden: 

• Val av kongresspresidium 
• Avgivna årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit sedan närmast föregående 

ordinarie kongress 
• Styrelsens rapport över givna uppdrag från förbundskongress 
• Revisorernas berättelser 
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten 
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• Ram för förbundsavgiften 
• Styrelsens övriga förslag 
• Motioner och interpellationer 
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2. Ombuden till kongressen utses 
genom ombudsval hos SKR:s 
medlemmar   
2.1 Vad handlar det om? 
Som beskrivits i kapitel 1 sammankallas SKR:s kongress vart fjärde år för att bestämma inriktningen 
för förbundet. Medlemsinflytandet säkerställs genom 451 ombud, vilka återspeglar dels 
befolkningsmängden hos medlem (kommun eller region) per den 31 december 2021, dels i resultatet i 
de allmänna valen till kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022 (ev omval hos medlem 
beaktas inte).  

I kapitel 2.2 informeras om hur ombudsvalet går till. I kapitel 3 återfinns anvisningar för 
medlemmarnas (kommuner och regioner) uppgifter kring genomförandet av ombudsval. 

2.2 Så går ombudsvalet till 

2.2.1 Valkretsar 
Valet av kongressombud och ersättare sker i länsvisa valkretsar, där varje län utgör en valkrets. 
Kommunerna och regionen i respektive län bildar tillsammans en valkrets. Ombuden representerar 
hela valkretsen, inte enbart den egna kommunen eller regionen. 

2.2.2 Fördelning av ombudsplatser per valkrets 
Fördelningen av ombudsplatser per valkrets har skett utifrån länens befolkningssiffror per den 31 
december 2021.  

Ombudsfördelningen per valkrets redovisas i bilaga 1. 

2.2.3 Nominering av ombud 
Nominering av kongressombud sker valkretsvis via de regionala partiorganisationerna (för lokala 
partier av den lokala organisationen).  

2.2.4 Valsedel 
Efter genomförd nominering upprättas valsedel inför ombudsvalet av det nationella partiets regionala 
organisation. För lokalt eller regionalt parti utan rikstäckande organisation gäller att dess organisation 
ansvarar för framtagandet av valsedel. 

Partier kan uppträda med egen valsedel eller samverka genom en gemensam valsedel eller under 
gemensam beteckning med skilda valsedlar för två eller flera partier. Även enskilt parti kan upprätta 
fler valsedlar under samma partibeteckning; erhållna mandat fördelas proportionellt mellan de olika 
valsedlarna. 
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Valda ersättare för valda kongressombud blir de kandidater som står näst på tur i den ordning som 
följer av valresultatet och placeringen på valsedeln. Detta gäller också när partier samverkar, oavsett 
partibeteckning på samverkanslistan. Om man uppträder med gemensam beteckning men enskilda 
partivalsedlar, utses ersättare för respektive parti utifrån respektive partis valsedel.  

2.2.5 Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem 
Valet av ombud i respektive kommun och region bör enligt valnämndens rekommendation förrättas 
under november månad 2022 och genomförs förslagsvis i anslutning till ett fullmäktigesammanträde.  
Det är också möjligt att genomföra valet under december månad 2022 men tänk då på att om något går 
fel i första valet och det skulle behöva göras om, kan det bli tidskritiskt då valet måste ha genomförts 
senast 31 december 2022.  

Tidpunkten för val hos respektive medlem bör meddelas SKR samtidigt som namn på kontaktperson 
lämnas (se uppgifter för medlem, kapitel 3). Informationen lämnas senast 31 maj via länken som finns 
i det inkommande e-postmeddelandet från SKR till respektive medlem, skickat den 20 april 2022.  

Om datum för ombudsval inte kan lämnas före den 31 maj, går det bra att maila in uppgiften till 
ombudsval@skr.se vid ett senare tillfälle, dock senast 1 september 2022.  

2.3 Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) valnämnds ansvar 
Valnämnden utsågs vid SKR:s valkongress 2019. Nämnden består av företrädare för de partier som 
finns representerade i förbundets styrelse. Valnämndens sammansättning framgår av bilaga 2. 

Valnämndens uppgift är att ansvara för genomförandet av ombudsvalet genom sammanräkning av 
valsedlar, fördelning och besättning av ombudsplatser i kongressen. Valnämnden ger också närmare 
anvisningar för valets genomförande och vid oklarhet tar ställning till en valsedels giltighet. 

Valnämndens slutliga sammanräkningsresultat kan inte överklagas. 
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3. Uppgifter för SKR:s medlemmar-
kommuner och regioner 
3.1 Kontaktperson hos medlem 
För att informationen från SKR:s valnämnd ska nå ut till alla berörda önskar nämnden att en 
kontaktperson utses i varje kommun och region. 

Namn och e-postadress ska meddelas valnämnden senast 31 maj 2022 via länken som finns i det 
inkommande e-postmeddelandet från SKR till respektive medlem, skickat den 20 april 2022.  

3.2 Genomföra ombudsvalet 

3.2.1 Förberedelser 
Ombudsvalet förrättas hos samtliga medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner. Valet förrättas 
av medlems nyvalda fullmäktige i anslutning till ett ordinarie sammanträde.  

Valet bör enligt valnämndens rekommendation förrättas under november månad 2022. Det är dock 
möjligt att genomföra valet i december månad. Tänk då på att det kan bli tidskritiskt ifall valet skulle 
behöva göras om ifall något har gått fel första gången. Valet ska ha genomförts senast 31 december 
2022. 

Samtidigt som kontaktperson meddelas till SKR:s valnämnd (se ovan) meddelas även vilket datum 
som ombudsvalet planeras till i ert fullmäktige. 

Ombudsvalet vid fullmäktigesammanträdet ska inte protokollföras i fullmäktiges protokoll och därför 
inte heller finnas med på fullmäktiges föredragningslista. Däremot ska informationen om valet finnas 
med på kallelsen till fullmäktigesammanträdet. Förslagsvis kan punkten i kallelsen rubriceras som ”xx 
kommun/regions medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023”. 

3.2.2 Valsedlar 
Partiernas fastställda valsedlar kommer att skickas via e-post till varje utsedd kontaktperson i vecka 42 
eller i vecka 43. Därefter har kommunen/regionen ansvar för att trycka upp och säkerställa att samtliga 
valsedlar finns i minst samma antal som ledamöter i fullmäktige, att de finns tillgängliga vid 
valtillfället samt att det finns ”blanka” valsedlar för den som vill göra en egen valsedel. 

OBS! De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande organisation behöver få 
information på annat sätt om val av ombud. Se punkt 3.4.  

3.2.3 Genomförande 
Valet sker genom sluten omröstning bland ordinarie/tjänstgörande fullmäktigeledamöter. 
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Det är inte möjligt att göra tillägg, strykningar, kryssmarkeringar (alltså inget personvalsförfarande) 
eller andra ändringar i en valsedel. Sådana ändringar/markeringar kommer inte att beaktas vid 
sammanräkning. Det är däremot möjligt att vid valtillfället tillverka en egen valsedel. 

Valet bör ske under överinseende av en särskilt utsedd justeringsperson (exempelvis den eller de 
personer som fullmäktige utsett för att justera fullmäktigeprotokollet vid aktuellt sammanträde). 

Ett protokoll (se bilaga 3) ska upprättas där det framgår hur många röster som avgivits, 
kommunen/regionens namn samt datum för ombudsvalet. Protokollet ska sedan bifogas när 
valsedlarna skickas till SKR:s valnämnd (se punkt 3.3 nedan) 

OBS – antalet valsedlar och antalet röstande skall överensstämma – om inte, behöver valet göras om. 

Valet av kongressombud hos medlem kan inte överklagas. 

3.3 Efter genomfört ombudsval 
Det är medlems ansvar att ta hand om de avgivna valsedlarna och skicka dem vidare till SKR:s 
valnämnd för sammanräkning. 

Kontrollräkna de avlämnade valsedlarna för att säkerställa att antalet valsedlar överensstämmer med 
antalet röstande. Felaktigt antal kan medföra att valet måste göras om. 

Efter kontrollräkningen läggs valsedlarna i original - ej vikta - i ett kuvert tillsammans med 
rösträkningsprotokollet (bilaga 3), försluts samt skickas, dagen efter ombudsvalet i fullmäktige, i 
rekommenderad försändelse till: 

Valnämnden, att: Karin Särnå 
Sveriges Kommuner och Regioner 
118 82 Stockholm.  

Ange också på kuvertet vilken kommun/region som är avsändare. 

3.4 Information om valet till lokala/regionala partier utan rikstäckande 
organisation 
De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande organisation behöver få information 
på annat sätt. Valnämnden ber om respektive kommun/regions hjälp för att förmedla information om 
ombudsvalet till de lokala partier som är företrädda i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen. Se även 
punkt 3.4 Uppgifter för de politiska partierna. 

3.5 Uppgifter för de politiska partierna 
De politiska partierna har ett betydande ansvar för nominering av ombud och upprättande av valsedlar. 
Deras ansvarsuppgifter hanteras i särskilt dokument som är utskickat till partierna som finns 
representerade i SKR:s styrelse (moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, liberalerna, 
socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, sverigedemokraterna, norrbottens sjukvårdsparti). Om 
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det finns ett lokalt parti i kommunen/regionen som behöver ha tillgång till detta dokument, be dem 
kontakta SKR:s valkansli via e-post ombudsval@ eller telefon 08-452 7264. 
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4.Vad händer efter ombudsvalet? 
4.1 Sammanräkning 
SKR:s valnämnd ansvarar för sammanräkning av valsedlar som inkommit från medlemmarna. 
Sammanräkningen sker valkretsvis och särskilda röstprotokoll upprättas. 

Vid sammanräkningen ges rösterna ett röstvärde. Kommunen/regionens folkmängd divideras med 
antalet ledamöter i nyvalda fullmäktige. Kvoten avrundas uppåt till fullt tiotal. Om det t.ex. går 100 
invånare per fullmäktigeledamot är röstvärdet 1,0. Röstvärdet anges med en decimal. Regionerna har 
totalt lika stor röstvärde som samtliga kommuner har gemensamt. 

Mandatfördelningen mellan partierna och turordningen inom partierna bestäms i övrigt enligt de 
grunder som anges för proportionella val. 

4.2 Valresultatet 
Resultatet av ombudsvalet kommer att offentliggöras först när samtliga valkretsars valresultat 
föreligger. Resultatet för samtliga valkretsar beräknas föreligga under någon av de första veckorna i 
januari 2023. 

Resultatet kommer att presenteras på SKR:s hemsida, www.skr.se. Särskild information kommer även 
att skickas ut till medlemmarna och de valda ombuden. 

Det är inte möjligt att förrätta fyllnadsval av ombud/ersättare under pågående mandatperiod. Om något 
ombud lämnar sitt uppdrag under mandatperioden sker omräkning på så sätt att den person som står 
näst på tur på listan träder in som nytt ombud. Om namnen på listan tar slut kan således en plats bli 
tom. 
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5. Kontaktuppgifter SKR 
För ytterligare information om ombudsvalet och om kongresserna hänvisas till förbundets hemsida, 
www.skr.se/kongress.  

Ni är också välkomna att kontakta SKR:s valsekretariat på e-post: ombudsval  eller 
nedanstående personer vid förbundskansliet om ni har några frågor eller synpunkter: 

 
Karin Särnå handläggare  

  
tel: 08-452 7264 
 
Anna Wiitavaara, administratör  

 
tel: 08-452 7865 
 
Anna Boman, sektionschef  
anna.boman@skr.se  
tel: 08-452 7266 
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6. Checklista för kommuner och regioner 
1. Anmäla kontaktperson till SKR senast 31 maj 2022 via länk som finns i e-postmeddelandet skickat 
den 20 april 2022. 

2. Om inte datum för ombudsval meddelats via länken ovan (där kontaktperson anmäls), ska datum 
anmälas via mail till ombudsval@skr.se senast den 1 september 2022 

3. Valsedlar (som skickas till kontaktperson, från SKR i vecka 42-43) trycks upp inför ombudsval. 
Glöm inte även blanka valsedlar! 

4. Genomföra ombudsval genom sluten omröstning, förslagsvis i anslutning till ett 
fullmäktigesammanträde. SKR rekommenderar valet sker i november månad, men det är möjligt att 
genomföra även i december månad 2022. 

5. Fyll i röstsammanräkningsprotokoll, som ska undertecknas av utsedd justeringsperson  

6. Kontrollräkning av valsedlar – ska överensstämma med antalet fullmäktigeledamöter 

7. Skicka valsedlar och röstsammanräkningsprotokoll som rekommenderad försändelse till SKR:s 
valnämnd dagen efter att valet skett, på följande adress: 

Valnämnden, att: Karin Särnå, Sveriges Kommuner och Regioner, 118 82  Stockholm 
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7. Bilagor 
1. Ombud per parti/valkrets/län 2019-2023 

2. Valnämndens ledamöter 

3. Röstsammanräkningsprotokoll fullmäktige 

 

Samtliga bilagor finns även på www.skr.se/kongress  



Kod Valkrets Folkmängd 211231
Resultat 
2022

Förändring 
2018-2022

01 Stockholms län 2415139 104 2
03 Uppsala län 395026 17 0
04 Södermanlands län 301801 13 0
05 Östergötlands län 469704 20 0
06 Jönköpings län 367064 16 0
07 Kronobergs län 203340 9 0
08 Kalmar län 247175 11 0
09 Gotlands län 61001 3 0
10 Blekinge län 158937 7 0
12 Skåne län 1402425 60 1
13 Hallands län 340243 15 0
14 Västra Götalands län 1744859 75 0
17 Värmlands län 283196 12 -1
18 Örebro län 306792 13 0
19 Västmanlands län 278967 12 0
20 Dalarnas län 288387 12 -1
21 Gävleborgs län 287767 12 -1
22 Västernorrlands län 244193 11 0
23 Jämtlands län 132054 6 0
24 Västerbottens län 274563 12 0
25 Norrbottens län 249693 11 0

Summa riket 10452326 451 0
Antal invånare per ombud 23176

Ombud per valkrets 2022



 

 

 

  

VALNÄMND 
2022-04-20 

Vårt ärendenr: 
22/00020 
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   BILAGA 2 
    

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

SKR:s valnämnd inför val av kongressombud 2023-2027 
 
Ledamöter 

Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, ordförande 

Åsa Karlsson (S), Götene kommun, vice ordförande 

Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland 

Tommy Bernevång Forsberg (KD), Österåkers kommun 

Jonas Andersson (L), Västra Götalandsregionen 

Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad 

Britt-Marie Rosenqvist (MP), Bollnäs kommun 

Patrik Jönsson (SD), Hässleholms kommun 

Personliga ersättare 

Roland Gustbée (M), Region Kronoberg  

Johan Kling (C), Stockholms stad  

Liselott Fager (KD), Linköpings kommun  

Jens Sundström (L), Region Norrbotten  

Peter Roslund (S), Piteå kommun  

Gunnar Friberger (V), Nacka kommun  

Ove Johansson, (MP), Burlöv kommun  

Ewa Olsson-Bergstedt (SD), Skinnskattebergs kommun 

mailto:info@skl.se


RÖSTSAMMANRÄKNINGSPROTOKOLL 
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      Bilaga 3 

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress  
 

Protokoll  
fört vid sammanräkning av röster avgivna vid ombudsval förrättat av fullmäktige- 

ledamöter i 
 

……………………………………………………………………………………. 
kommun/region 

 

……………………………………………………………………………………. 
län (valkrets) 

 

Ombudsvalet genomfördes den ………………………………………………….. 

 

……………………………………………………... 
Antal ledamöter i fullmäktige (nyvalda fullmäktige) 
 

……………………………………………………... 
Antal avgivna röster vid ombudsvalet 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
Justeringsperson vid ombudsvalet 

 

 

 
Sammanräkningsprotokollet skickas tillsammans med avgivna röster 
i original som en rekommenderad försändelse till 

Valnämnden, att. Karin Särnå 
Sveriges Kommuner och Regioner 
118 82 Stockholm 

Ange avsändare (kommunens/landstingets namn) utanpå kuvertet. 
 



Från: Jonasson, Lennart
Till: Valnämnden
Ärende: Fwd: Bekräftelse kontaktperson - Ombudsval
Datum: den 3 maj 2022 18:08:55

Fk

Med vänlig hälsning
Lennart Jonasson

Vidarebefordrat brev:

Från: SKR <konferens@skr.se>
Datum: 3 maj 2022 17:06:51 CEST
Till: "Jonasson, Lennart" <Lennart.Jonasson@osthammar.se>
Ämne: Bekräftelse kontaktperson - Ombudsval



Bekräftelse kontaktperson - Ombudsval

Tack för att du registrerat dig som kontaktperson inför SKR:s ombudsval 2022

Din anmälan
Din anmälan är mottagen. Kontrollera att dina uppgifter stämmer och meddela oss eventuella ändringar via e-
post.

Information
För frågor om ombudsval och kongress 2022 kontakta oss på ombudsval

Sveriges Kommuner och Regioner

 

mailto:Lennart.Jonasson@osthammar.se
mailto:Valnamnden@osthammar.se
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Dokumentnamn 

Remissvar/Yttrande     Datum Diarienummer 

2022-04-11 VN/2022:12
  

  
   
  
    

 
 
Remissvar över betänkandet SOU 2021:96 Säkerhet och 
tillgänglighet vid val (Ju2022/00209) 
 
Sammanfattning 
Tierps kommun ser positivt på de flesta av utredningens förslag och flera 
av de områden som berörs är frågor som kommunen anser att det finns 
behov av att utveckla och förbättra. Dock kan det konstateras efter både 
delbetänkandets och nu slutbetänkandets förslag att allt fler och mer 
komplexa frågor och uppgifter kring valet läggs på kommunerna. Det här 
kräver mer resurser och mer kunskap inom de flesta områden. De förslag i 
utredningen som kan leda till att valadministrationens arbete blir mer 
kostsamt och i vissa fall även mindre effektivt har lyfts ut och 
kommenterats nedan. 
 
Ett samordningsansvar för säkerhetsfrågor i valadministrationen 
Tierps kommun delar utredningens bedömning att den centrala 
valmyndigheten ska ha ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågorna inom 
valadministrationen då det kan bidra till en förhöjd valsäkerhet. Det finns 
redan idag mycket kunskap och information att tillgå från olika 
myndigheter men det decentraliserade upplägget som är idag gör ändå att 
kommuner arbetar med säkerhetsbedömningen olika mycket och på olika 
sätt. Detta eftersom det saknas en tydlig riktning för hur man ska göra och 
för att varje kommun har olika förutsättningar och kompetens att göra 
bedömningen av säkerhetsrisker, och det satsas även olika mycket resurser 
på säkerhetsfrågorna. Det är dock viktigt att stödet ger ett visst utrymme 
för kommunerna att anpassa säkerhetsarbetet efter de lokala 
förutsättningarna som finns. 
 
Ett övergripande och sammanhållande ansvar för säkerhetsfrågorna bör 
läggas på den centrala valmyndigheten. Tierps kommuns uppfattning är att 
även utbildningsansvaret i säkerhetsfrågor läggs på den centrala 
valmyndigheten då det är där kunskapen finns. Det blir även tydligare och 
enklare att ha det samlat på en och samma myndighet.  
 
En rutin för incidentrapportering 
Tierps kommun ser positivt på en centralt samlad incidentrapportering. Det 
kommer dock att krävas tydliga rutiner för hur det ska rapporteras och 
kring vad som ska betraktas som en incident. Beroende på hur rutinen 
kommer att se ut så kan incidentrapporteringen kräva mer arbetstid av 
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röstmottagare och att mer personalresurser behöver sättas in för att hinna 
med arbetet, det vill säga mer kostnader för kommunen. 
 
Väljargrupper med svårighet att utnyttja sin rösträtt 
I Tierps kommun är frågan om tillgänglighet i samband med valet central. 
Vår absoluta ambition är att information om valet, lokaler och 
röstningsförfarande ska vara tillgängligt för alla våra medborgare. Men att 
införa ska-krav på tillgänglighet i lagstiftningen skulle innebära orimliga 
krav på kommunerna, som redan idag har stora utmaningar i arbetet med 
tillgänglighet, även om vi självklart strävar mot att möta varje medborgares 
unika behov så gott vi kan. 
 
Fler målgrupper ska kunna använda ambulerande röstmottagare 
Tierps kommun ser positivt på att fler målgrupper ska kunna rösta genom 
ambulerande röstmottagning. Dock leder detta till att fler röstmottagare 
behöver förordnas och mer resurser behöver tillsättas, vilket leder till mer 
kostnader för kommunen. 
 
Utredningen föreslår också att möjligheten att rösta med lantbrevbärare 
ersätts av ambulerande röstmottagning. Tierps kommun vill här 
understryka att även den förändringen skulle innebära att kommunerna 
behöver rekrytera fler röstmottagare och tillsätta mer resurser för att kunna 
möta det ökade antalet som vill rösta med ambulerande röstmottagning. 
Även detta förslag innebär ökade kostnader för kommunerna. 
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§ 12 
Dnr VN/2022:12 

Svar på remiss - Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 
2021:96) 
 
Beslut 
Valnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Justitiedepartementet, 
Regeringskansliet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Justitiedepartementet har skickat en remiss gällande Säkerhet och 
tillgänglighet vid val (SOU 2021:96). Tierps kommun har bjudits in att 
lämna synpunkter på förslaget. Remissvaren ska ha kommit in till 
Justitiedepartementet senast den 25 april 2022. 
 
Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en parlamentariskt 
sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av och överväga 
förändringar i valsystemet. I den första delen behandlades frågorna om 
otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, gruppröstning och reformen 
med avskärmning av valsedelställ (delbetänkandet SOU 2021:7 Förstärkt 
skydd för väljarna vid röstmottagningen). Återstående frågor rör uppdraget 
att stärka valsystemets motståndskraft mot manipulationer och uppdraget att 
öka tillgängligheten för vissa väljargrupper. Dessa frågor behandlas i detta 
slutbetänkande Säkerhet och tillgänglighet vid val.  
 
Huvudinnehållet i de förslag som nu läggs fram är följande: 

• Ett samordningsansvar för säkerhetsfrågor i valadministrationen  
• En rutin för incidentrapportering 
• Överklagande av val  
• Valobservatörers status  
• Väljargrupper med svårighet att utnyttja sin rösträtt  
• Väljare med synnedsättning  
• Utlandssvenskar  
• Val vid allvarliga fredstida kriser  
• Rekrytering och utbildning av röstmottagare 

 
Handläggaren har behandlat remissen tillsammans med 
säkerhetsskyddschefen/säkerhetssamordnaren och föreslår att Valnämndens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med förslag till remissvar.  
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Remissvar - Säkerhet och tillgänglighet vid val (Ju2022/00209) 
• SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val  

 
Beslutet skickas till 

• Justitiedepartementet 
• Säkerhetsskyddschef/Säkerhetssamordnare 
• Utredare/utvecklare, kvalitet och strategisk utveckling 

 
 



 

Reviderad 2018-08-30 
LOKAL INSTRUKTION 
Datum  Sid 
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Valnämnden 
 

 

 

 Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
 Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
 Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No  
 Box 106 www.osthammar.se E-post  SE212000029001  
 742 21 Östhammar  kommunen@osthammar.se 

 
 
 
Rutin vid oplanerade avbrott 
 
Gå gärna igenom denna rutin innan arbetet börjar, t.ex. vem som tar vad om 
behov av att evakuera lokalen uppstår. Hur ni agerar behöver anpassas till 
lokalens förutsättningar.  
 
Oplanerade avbrott kan ske exempelvis på grund av att någon blir akut sjuk i 
lokalen, att det börjar brinna eller för att det uppstår en hotfull situation med 
besökare.  
 

1. Ring 112 och förklara vad som hänt/händer.  
2. Avbryt röstmottagningen om det krävs (om det inte går att säkerställa 

ordningen i lokalen). * 
3. Ring valnämnden på 0173-864 04. 
4. Anteckna händelsen i protokollet.  

 
*Om röstmottagningen behöver avbrytas: 
 

Förtidsröstning 
• Informera alla närvarande om att förtidsröstningen avbryts.  
• Försegla uppsamlingslådan med valsigill (kuvert med förseglings-kit 

finns i materiallådan) 
• Notera förseglingens nummer i dagrapporten 
• Om lokalen inte behöver utrymmas sitter en röstmottagare kvar och 

bevakar uppsamlingslåda och väljarförteckning.  
• Om lokalen behöver utrymmas ansvarar en röstmottagare för att ta med 

sig uppsamlingslådan och en ansvarar för väljarförteckningen. Ta även 
med fönsterkuvert, omslag, förseglingar och valsigill. 

• Skydda er själva, uppsamlingslådan och väljarförteckningen utifrån de 
förutsättningar som finns. 

• När röstmottagningen ska öppnas igen kontrolleras att plombering och 
försegling på uppsamlingslådan inte brutits och att det är samma nummer 
på dessa som står i dagsrapporten.  

 
Valdag 
• Informera alla närvarande om att röstmottagningen avbryts.  
• Lägg röstlängden på valurnan, stäng urnan med locket och försegla med 

valsigill (kuvert med förseglings-kit finns i materiallådan) 
• Notera förseglingens nummer i protokollet samt tiden för stängning.  
• Lägg inkomna förtidsröster i omslag och klistra igen.  
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• Om lokalen inte behöver utrymmas sitter en röstmottagare kvar och 

bevakar valurna, röstlängd, fönsterkuvert med förtidsröster samt alla 
omslag. (I vallokalen, synligt för alla som är där.) 

• Om lokalen behöver utrymmas tar ordförande/vice och en röstmottagare 
alla fönsterkuvert med förtidsröster, valurnan, röstlängden och 
resultatbilagan och låser in dessa och sig själva (i lämpligt utrymme, t.ex. 
i en bil i anslutning till lokalen. Ta även med alla omslag, förseglingar, 
valsigill och valkassar.  

• När röstmottagningen öppnas igen kontrolleras att förseglingen är 
obruten och att numret stämmer med det som antecknats i protokollet. 
Återuppta röstningen och anteckna tiden i protokollet. 
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