
 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-09  1 (9) 

Valnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret/Zoom kl. 15:00 – 16:10 
  
Beslutande Camilla Strandman (C), ordförande 

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

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare: Mats Ingemarsson (S), Sandra Hansson (C), Eva 
Fredriksson (KD) och Irmeli Bellander (L)  
Kersti Ingemarsson, sekreterare 
Maria Wallin, Anna Lidvall Gräll och Thomas Tidstrand, Valkansliet 

  

Utses att justera Lennart Owenius (M) 
Justeringens plats och tid  

 
Underskrifter            Paragrafer 83 - 90 

Sekreterare   
 Kersti Ingemarsson  

Ordförande 
 
  

 Camilla Strandman (C)  

Justerande 
 
 

 

 Lennart Owenius (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-09-10 
Datum för anslags uppsättande 2022-09-12 
Anslags nedtagande 2022-10-04 
Förvaringsplats för protokollet Sektor verksamhetsstöd, Kansli och utveckling 
  
Underskrift   
 Kersti Ingemarsson  
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-09  2 (9) 

Valnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-09  3 (9) 

Valnämnden 
 

 

§ 83. Val av justerare 

 

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

§ 84. Fastställande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Valnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar; 
 
Tillkommande ärende: 
8. Förordnande av röstmottagare till reservpoolen inför valdagen 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-09  4 (9) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-4 
 

§ 85. Information från förvaltningen 
 

Beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information lämnas om bl.a.  
Kungörelse om valnämndens preliminära rösträkning, kungörelse om slutlig rösträkning av 
2022 års allmänna val, genomförda utbildningstillfällen, PostNords ändrade rutiner för 
externa röster, lista över anmälda partier, uppdaterat händelseschema, annonsering, pågående 
förtidsröstning och redovisning från support-teamet. 
 

Beslutsunderlag 
• http://www.osthammar.se/sv/dokument/kungorelser/kungorelse-om-valnamndens-

preliminara-rostrakning-onsdag-14-september-2022/ 
• http://www.osthammar.se/sv/dokument/kungorelser/kungorelse-om-slutlig-

rostrakning-av-2022-ars-almanna-val/ 
• PostNords information om att packa och skicka förtidsröster 
• information om anmälda partier i valen 2022 på https://val.se. 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
Maria Wallin 
Mika Muhonen 
Lennart Owenius 
Camilla Strandman 
Anna Lidvall Gräll 
Thomas Tidstrand 
 
 
 

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/kungorelser/kungorelse-om-valnamndens-preliminara-rostrakning-onsdag-14-september-2022/
http://www.osthammar.se/sv/dokument/kungorelser/kungorelse-om-valnamndens-preliminara-rostrakning-onsdag-14-september-2022/
http://www.osthammar.se/sv/dokument/kungorelser/kungorelse-om-slutlig-rostrakning-av-2022-ars-almanna-val/
http://www.osthammar.se/sv/dokument/kungorelser/kungorelse-om-slutlig-rostrakning-av-2022-ars-almanna-val/
https://val.se/
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-09  5 (9) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2021-1 
 

§ 86. Budget och ekonomiuppföljning per 31 augusti 2022 
 

Beslut 
Valnämnden tar del av redovisad budget- och ekonomiuppföljning och tackar för densamma. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger rapporter för perioden januari-augusti 2022  

• Valnämnden har budgeterade intäkt om 450 tkr för 2022 -  dock blev bidraget högre i 
år än budgeterat 659 tkr, alltså ca 200 tkr mer i intäkt än beräknat.  

• Kostnaderna är budgeterade till -1 057 tkr, kostnaderna för perioden jan-aug 2022 
uppgår till -140,5 tkr.  

• Ackumulerade budget för perioden är -110,3 tkr men utfallet är +518,2 tkr alltså en 
avvikelse om +628 tkr för perioden.  

Beslutsunderlag 
• Transaktioner 
• Budget 
• Utfall 

Ärendets behandling 
Helen Åsbrink ,Sektorchef för kansli och utveckling, Josefin Myhrberg, ekonom, Lennart 
Owenius (M), valnämndens andre vice ordförande samt Kersti Ingemarsson, valnämndens 
sekreterare genomförde ett avstämningsmöte gällande valnämndens budget 2022-08-19.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lennart Owenius (M) 

Beslutet skickas till 
Sektor Verksamhetsstöd, ekonomi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-09  6 (9) 

Valnämnden 
 

 

Dnr VN-2022-18 
 

§ 87. Revidering av schemaläggning och uppdrag avseende 
valnämnden på valdagen 

 

Beslut 
Valnämnden fastställer schemaläggning och uppdrag för valdagen i enlighet med version 3, 
daterad 2022-09-09. 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden och valkansliet har uppdrag på valdagen. Ändringar har skett och ett förnyat 
schema har upprättats för valnämndens uppdrag och tider på valdagen. 

Beslutsunderlag 
• Nytt förslag till schemaläggning och uppdrag 

Ärendets behandling 
Valnämnden fastställde schemaläggning och uppdrag avseende valnämnden på valdagen 
2022-08-02, § 73. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Valnämndens ledamöter och ersättare 
Valnämndens arbetsrum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-09  7 (9) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-21 
    Dnr VN-2019-25 
 

§ 88. Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Valnämnden tar del av delegationsbeslut nummer 1-25. 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämndens presidium har på delegation av nämnden fattat beslut gällande röstmottagare på 
valdagen. Presidiet har även fattat beslut gällande bemanning i röstningslokaler. 
Delegationsbesluten redovisas. 

Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut 1-25 (publiceras separat i valnämndens arbetsrum) 

Ärendets behandling 
Valnämnden har i beslut 2022-08-02, § 76 delegerat till valnämndens presidium att beslut om 
ersättande ordförande/vice ordförande samt röstmottagare i valdistrikt, valet 2022. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-09  8 (9) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2022-24 
 

§ 89. Utvärdering av genomförandet av val till riksdag, kommun 
och region 2022 

 

Beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
En digital enkät har upprättats och innehåller bl.a. frågor om lokaler, möblering, information, 
handledningar, utbildning, rutiner, öppettider, support, bemanning, schemaläggning och 
samarbeten. Enkäten kommer att skickas ut 2022-09-15 till samtliga röstmottagare, 
valnämnden och valkansliet som tjänstgjort under val 2022. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-09  9 (9) 

Valnämnden 
 

Dnr VN-2019-25 

§ 90. Beslut om bemanning till reservpoolen 

Beslut 
Valnämnden förordnar röstmottagare till reservpoolen i enlighet med muntligt, redovisat 
förslag. 
Röstmottagaren får i uppgift att läsa på valmyndighetens handledning ”röstmottagare 
vallokal” och genomföra Valmyndighetens webbutbildning för röstmottagare under valdagen 
samt lämna in ett godkänt intyg från genomförd kunskapstest, innan valdagen. 
 

Ärendebeskrivning 
En person som är folkbokförd i Upplands-Väsby tillika sommarboende i Östhammars 
kommun har tagit kontakt med valsamordnaren angående möjlighet att tjänstgöra i 
Östhammars kommun på valdagen enär hen befinner sig i kommunen. Personen har fullföljt 
sin utbildning som röstmottagare i hemkommunen. Valkansliets förslag föreligger. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 

Beslutet skickas till 
Berörd röstmottagare 
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