
 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  1 (20) 

Valnämnden 
 

Plats och tid Albrektsgatan 14, Östhammar, kl. 15:00 – 16:15 
  
Beslutande Camilla Strandman (C), ordförande 

Mika Muhonen (S) 
Désireé Mattsson (S) 
Lennart Eriksson (C) 
Lennart Owenius (M) 
Sune Pettersson (M) 
Tony Strand (SD), §§ 48-62 

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare: Mats Ingemarsson (S), Ingrid Gustafsson (S) och 
Eva Fredriksson (KD)  
Kersti Ingemarsson, sekreterare 
Maria Wallin, valkansliet 

  Utses att justera Lennart Owenius (M) 
  
 
Underskrifter            Paragrafer 46 - 62 

Sekreterare   
 Kersti Ingemarsson  

Ordförande 
 
  

 Camilla Strandman (C)  

Justerande 
 
 

 

 Lennart Owenius (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-24 
Datum för anslags uppsättande 2022-05-25 
Anslags nedtagande 2022-06-16 
Förvaringsplats för protokollet Sektor Verksamhetsstöd, kansli och utveckling 
  
Underskrift   
 Kersti Ingemarsson  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  2 (20) 

Valnämnden 
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Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  3 (20) 

Valnämnden 
 

 

§ 46. Val av justerare 

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

§ 47. Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  4 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-4 
 

§ 48. Information från förvaltningen 
Beslut 
Valnämnden uppdrar till valkansliet att undersöka möjligheten att få kodlås till arbetslokalen. 
I övrigt tar nämnden del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten; 

• Information om valet 2022 finns på kommunens hemsida 
• Revidering av lokal instruktion, förtidsröstning och vallokal pågår 
• Kallelse till utbildningstillfällen sänds ut under vecka 24 
• Klarmarkering i Valid gällande röstkortsuppgifter  
• Klarmarkering i Valid gällande röstnings- och vallokaler samt dess öppethållandetider  
• Packning inför förtidsröstningen, 14 -16 juni och inför valdagen, 28 - 30 juni i 

arbetslokalen 
• Instagramstafetten, eventuellt under vecka 24 
• Information om nya arbetslokalen och önskemål om kodlås 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson, sekreterare 
Maria Wallin, materialansvarig 
 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  5 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-6 
 

§ 49. Beslut om bemanning till reservpool för förtidsröstning och 
valdag 

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 en person som tjänstgör under 
förtidsröstningen men som kan åtta sig uppdrag även på valdagen.  

Beslutsunderlag 
Lista över 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)  
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  6 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2019-25 
 

§ 50.  Beslut om ändrad bemanning i valdistrikt 5 och 7 
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 

 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  7 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2019-25 
 

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

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 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  8 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2019-24 
 

§ 52. Arvodesinformation och rapportering, godkännande 
Beslut 
Valnämnden godkänner föreliggande information samt tjänstgöringsrapport. (Bilaga 1). 
 

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 
 
 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  9 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-10 
 

§ 53. Beslut om teckningsrätt för hantering av förtidsröster och 
andra värdehandlingar 

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 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  10 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-12 
 

§ 54. Rättelse i röstlängden inför valdagen, delegation 
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 
Länsstyrelsen, Arne Åhman 
Anna Lidvall Gräll 
Kersti Ingemarsson 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  11 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-11 
 

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

Beslut 
Valnämnden fastställer rutin för incidenter och sabotage i och kring röstnings- och vallokaler.  
 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare Malin Hübinette har i samspråk med 
kommunpolis Bengt Eriksson kommit överens om rutin för rapportering av incidenter och 
sabotage i och kring röstnings- och vallokaler. Vidare föreligger inspel från Valmyndighetens 
webbinarium. 
 
Rutin 
Valmyndigheten och polisen uppmanar till att alla sorters incidenter, oavsett dignitet, ska 
rapporteras. 
Det är alltså fråga om en dubbelrapportering, dels ska de rapporteras som en incident till 
valmyndigheten och sedan även polisanmälas. 
Det finns tre tillvägagångssätt att incidentrapportera till valmyndigheten: 

• Via formulär (valcentralen.val.se) 
• Via mail  
• Via telefon (010-57 57 000) 
Förbered gärna följande för snabb hantering: 

• Vad har hänt? 
• Hur och när upptäckte ni problemet? 
• Vem är kontaktperson för incidentrapporteringen? 
• Finns det en brottsmisstanke och har ni gjort en polisanmälan? 
• Behöver ni stöd från Valmyndigheten? 

 
Incidentrapportera till polisen: 

• Pågående, ring 112 
• Ej pågående, ring 114 14 eller polisen.se 

 
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. 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  12 (20) 

Valnämnden 
 

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 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  13 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-2 
 

§ 56. Valmyndighetens webbinarium om incidentrapportering, 
återkoppling 

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. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutsunderlag 
Inspel till incidentrapportering (publiceras i valnämndens arbetsrum) 

Beslutet skickas till 
Malin Hübinette 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  14 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-2 
 

§ 57.  Länsstyrelsens valkonferens, återkoppling 
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 
Lennart Owenius (M)  

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  15 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-13 
 

§ 58. Utrustning till ambulerande röstmottagare och 
vårdpersonal 

Beslut 
Valnämnden beslutar att utrustning ska införskaffas till den ambulerande röstmottagningen. 
Valkansliet får i uppdrag att tillfråga Sektor verksamhetsstöd (kansli och utveckling) om hjälp 
att lägga en beställning. 
  

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) 
Svar från 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 
Maria Wallin, materialansvarig 
Sektor verksamhetsstöd; Tina Luther 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  16 (20) 

Valnämnden 
 

 
Dnr VN-2022-2 

 

§ 59. Överlämning av valkassar till Länsstyrelsen 
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) 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  17 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-2 
 

§ 60. Valnämndens utbildningstillfälle, tjänstgöring och 
nämndens ersättares medverkan på valdagen 

 

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) 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  18 (20) 

Valnämnden 
 

 

Dnr VN-2019-22 
 

§ 61. 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. 
All dokumentation diarieförs. 

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) 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  19 (20) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-2 
 

§ 62. Anmälningsärenden 
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/
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-24  20 (20) 

Valnämnden 
 

Avslut 
Valnämndens ordförande önskar alla ledamöter och ersättare i valnämnden samt valkansliets 
tjänstemän en skön sommar. 
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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.  
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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  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. 
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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 

_______________________________ 
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