
 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-11-14  1 (9) 

Valnämnden/Kansli och Upphandling 
 

Kallelse 

Nämnd Valnämnden 

Datum och tid 2022-11-30, kl. 13:00 

Plats SR Örskär, kommunkontoret Östhammar 

Sekreterare Kersti Ingemarsson 

Ordförande Camilla Strandman (C) 
 

Ärendelista 
1. Val av justerare 2 

2. Fastställande av föredragningslistan 2 

3. Information från förvaltningen 3 

4. Utvärdering av genomförandet av val till riksdag, kommun och region 2022-09-11 4 

5. Fastställande av verksamhetsberättelse 2022 för valnämnden 6 

6. Sammanträdesdagar 2023 7 

7. Anmälningsärende - Verksamhetsplan för valnämnden 2023 8 

8. Anmälningsärenden 9 

 

 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-11-14  2 (9) 

Valnämnden/Kansli och Upphandling 
 

1. Val av justerare 
 

Förslag till beslut 
Valnämnden utser Lennart Owenius (M) att justera dagens protokoll. 
 
 
 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 
 

Förslag till beslut 
Valnämnden fastställer föredragningslistan. 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-11-14  3 (9) 

Valnämnden/Kansli och Upphandling 
 

Dnr VN-2022-4 
 

3. Information från förvaltningen 
 

Förslag till beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten; 

• Information om returnerat valmaterial från våra röstnings- och vallokaler 
• Ett stödmaterial ”handledning för förtroendevalda i Östhammars kommun” finns i 

valnämndens arbetsrum. 
• Ersättning för beredskap (fastighetsdrift) under förtidsröstningen där röstningslokaler 

haft kvälls- och helgöppet.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson och Maria Wallin, valkansliet  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-11-14  4 (9) 

Valnämnden/Kansli och Upphandling 
 

Dnr VN-2022-24 
 

4. Utvärdering av genomförandet av val till riksdag, kommun 
och region 2022-09-11 

 

Förslag till beslut 
Valnämnden ställer sig bakom valkansliets förslag till åtgärder som redovisas i utvärderingen. 
Valkansliet får i uppdrag att undersöka om Societetshuset Källör i Östhammar och Ladan i 
Gimo kan utgöra lämpliga röstnings- och vallokaler inför kommande val. 
Valkansliet får i uppdrag att hitta en lämplig förtidsröstningslokal i Alunda. 
Valkansliet får i uppdrag att ge ut rekryteringsannons, utöver Annonsnytt, kommunens 
hemsida, Facebook och Instagram, till kommunens anställda, lokala föreningar samt till elever 
på Bruksgymnasiet. 
 

Ärendebeskrivning 
Alla röstmottagare som arbetade under de allmänna valen 2022 har fått möjlighet att lämna 
synpunkter över arbetet med förtidsröstning och valdag. Syftet med enkäten är att 
valnämnden ska kunna genomföra framtida val ännu bättre.  
En sammanställning över enkätsvaren samt valkansliets utvärdering av genomförandet av val 
till riksdag, kommun och region 2022-09-11 föreligger. 

• Utifrån åtgärdsförslag 5 föreslår Valnämndens presidium Societetshuset Källör i 
Östhammar och Ladan i Gimo som röstnings- och vallokaler.  

• Utifrån åtgärdsförslag 6 föreslår Valnämndens presidium att rekryteringsannons även 
riktar sig till kommunens anställda, lokala föreningar samt till elever på 
Bruksgymnasiet, utöver Annonsnytt, kommunens hemsida, Facebook och Instagram. 

Beslutsunderlag 
• Inbjudan att delta i uppföljning av valet 
• Utvärdering 

Ärendets behandling 
På valnämndens sammanträde 2022-09-09 redovisades en digital enkät som upprättats av 
valkansliet innehållande bl.a. frågor om lokaler, möblering, information, handledningar, 
utbildning, rutiner, öppettider, support, bemanning, schemaläggning och samarbeten. Enkäten 
skickades ut 2022-09-15 till samtliga röstmottagare som tjänstgjort under val 2022. 
Valnämndens presidium har 2022-10-26 tillsammans med valkansliet; Kersti och Maria 
genomfört en avstämning av innehållet i utvärderingen. 



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
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Valnämnden/Kansli och Upphandling 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Röstmottagare, valet 2022 
Valkansliet  
Sektor Verksamhetsstöd, Sektorchef Helen Åsbrink 
Sektor Verksamhetsstöd, chef för enheten Kansli och Upphandling Sara Ersund 
Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
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Valnämnden/Kansli och Upphandling 
 

Dnr VN-2022- 
 

5. Fastställande av verksamhetsberättelse 2022 för 
valnämnden 

 

Förslag till beslut 
Valnämnden fastställer verksamhetsberättelse 2022. (Bilaga). 
Beslutet anmäls till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 2002 för valnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Verksamhetsberättelse 2022 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare för publicering i valnämndens arbetsrum 
Sektor verksamhetsstöd; Fredrik Hübinette och Fredrik Borgelin 
Sektorchef Helen Åsbrink 
Chef för enheten Kansli och upphandling Sara Ersund 
Kommunstyrelsen 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-11-14  7 (9) 

Valnämnden/Kansli och Upphandling 
 

Dnr VN-2022-26 
 

6. Sammanträdesdagar 2023  
 

Förslag till beslut 
Sammanträdesdagar 2023 för Valnämnden fastställs enligt förslag i ärendebeskrivning. 
 

Ärendebeskrivning 
År 2024 är det val till Europaparlamentet. Datum är inte fastställt.  
Valnämnden påbörjar sitt arbete ca 1 år innan val ska genomföras.  

Förslag till sammanträdesdagar 2023; 

Datum Tid Plats 

31 augusti 13-16 SR Ormön 

26 oktober 13-16 SR Ormön 

14 december 13-16 SR Ormön 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare för publicering (webben, troman samt sammanträdesfolder) 
Sektorchef Helen Åsbrink 
Chef för enheten Kansli och upphandling Sara Ersund 
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Datum  Sid 
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Valnämnden/Kansli och Upphandling 
 

Dnr VN-2022-25 
 

7. Anmälningsärende - Verksamhetsplan för valnämnden 
2023 

 

Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av fastställd verksamhetsplan 2023. (Bilaga). 
Beslutet anmäls till kommunfullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Östhammars kommuns budgetprocess behöver respektive nämnd ta fram en 
verksamhetsplan under hösten som delges kommunfullmäktige såsom ett informationsärende. 
Föreliggande verksamhetsplan 2023 är fastställd av valnämndens presidium. 

Beslutsunderlag 
• Verksamhetsplan 2023 

Ärendets behandling 
Valnämndens presidium har den 7 november 2022 fastställt verksamhetsplan för valnämnden 
2023.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Camilla Strandman (C) 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare för publicering i valnämndens arbetsrum 
Sektor verksamhetsstöd; Fredrik Hübinette och Fredrik Borgelin 
Sektorchef Helen Åsbrink 
Chef för enheten Kansli och upphandling Sara Ersund 
Kommunfullmäktige 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
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Valnämnden/Kansli och Upphandling 
 

    Dnr VN-2022-2 
 

8. Anmälningsärenden 
 

Förslag till beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
1. Mittuniversitetet/Lerums kommun har via valkansliet gett ut en enkätstudie syftat till 

att öka kunskapen om hur röstmottagare i Sverige upplever hur val genomförs. 
2. Valkansliet har besvarat statistikfrågor från Valmyndigheten, eftervalsanalys 2022 
3. Valnämndens ordförande har gett ut information till de politiska gruppledarna om 

nominering till valnämnden. 

Beslutsunderlag 
• Informationsbrev, enkätstudie röstmottagare i vallokal, valet 2022 
• Svar på statistikfrågor 
• Skrivelse till politiska gruppledare  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
 



 
Från: Valnämnden <Valnamnden@osthammar.se>  
Skickat: den 15 september 2022 13:47 
Till: Valnämnden <Valnamnden@osthammar.se> 

 
 

 

Ämne: Enkät - uppföljning av valet 2022 
 
Hej! 
 
Stort TACK till er alla som bidragit till att valet 11 september 2022 kunnat genomföras på ett så 
korrekt, tryggt och säkert sätt som möjligt.  
 
Vi på Valkansliet/Valnämnden i Östhammars kommun skulle gärna vilja ha din åsikt om vårt upplägg 
för valet 2022. 
Detta genom att få din feedback för att ta vara på det som fungerade bra och vad vi kan förbättra till 
nästa val.  
Enkäten innehåller 20 frågor och bör endast ta några minuter att besvara. 
 
Tack för din hjälp! 
 
TILL ENKÄTEN 
Enkäten är öppen till och med 29 september 2022 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Kersti Ingemarsson 
Valkansliet/Valnämndens sekreterare 
-------------------------------------------------- 
Stångörsgatan 10, Box 66 
742 21 Östhammar  
Tfn 0173-86 115 
www.osthammar.se 
 

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

mailto:Valnamnden@osthammar.se
https://a.entergate.se/osthammar/rostmottagare
http://www.osthammar.se/
http://www.osthammar.se/gdpr


Uppföljning röstmo�agare 2022

Vilken röstnings- och/eller vallokal har du tjänstgjort i?

Sven Perssonhallen

IOGT-NTO lokalen i Öregrund

Storbrunn

Ed (5)

Storbrunn

Storbrunn

Sven Perssonhallen

Bruksgymnasiet hökhuvud

Bruksgymnasiet

Edsskolan

Biblioteket Alunda

Storbrunn o Kris�nelund

Brux - Stora Torget

Alunda tätort

Norrskedika

Österbyskolans matsal

Ambulerande

Österbybruk skolmatsalen

10

Storbrunn

Hargshamn, storbrunn

Sven Persson hallen och biogtafsalongen

Söderögården/Ed

Ambulerande röstmo�agare

Alunda 10./ och för�dsröstning bibliotek.

7 Kris�nelund-Boda

Storbrunn(för�da) , Norrskedika

Sven Persson hallen Öregrund

För�dsröstning Alunda bibliotek.

Ambulerande

Bruksgymnasiet, Gimo

Sven Persson Öregrund

Bruksgymnasiet Gimo Foaje och matsal

Gimo västra dis 13



Hargshamn-Boda 6

Biografen Öregrund

15 Österbybruk/morkarla

Öregrund Biografen

Storbrunn, Kris�nelundsskolan

ED

Folkets hus i Österbybruk samt Edsskolan i Östhammar

Bruksgymnasiet valdistrikt 14

För�dsröstning på Storbrunn, Östhammar, vallokal Kris�nelund distrikt 7 Östhmmar.

Granhälla bygdegård

Sven Persson och Bion Öregrund

Storbrunn och Kris�nelund/ Matsalen

Elevcafeterian Österbyskolan

Storbranden och Kris�nelundsskolan (gymnas�ksalen)

Söderögården

Österbybruk / Morkarla

Sven Persson hallen

Alunda-Ekeby

Olandshallen

Matsalen Österbybruksskolan

Östhammar

Sven Perssonhallen Öregrund

Bruksgymnasiet

Alunda

Bruksgymnasiets foajé och Bruksgymnasiet Stora torget

Norrskedika

Folkets hus och elevkafeteria Österbybruk

Bl. a Gimo bruksgymnasiet

Gimo bruksgymnasium

Öregrund och Långalma

Storbrunn

Matsalen i Österbybruk

Alunda tätort

Gräsö församlingshem

Storbrunn

Östhammar edsskolan

Sven Persson hallen

Ed 5 och Granhälla



Storbrunn

Alunda tätort

Alunda bibliotek, Olandshallen

Matsalen Österbybruk

Folketshus/ Kaffeterian i skolan Österbybruk

Österbyskolans Matsal, dis�kt 16

Valdistrikt 1, Storbrunn/Östhammars centrum

Biblioteket i Alunda och Olandshallen

Norrskedika

Kris�nelund

Storbrunn

Storbrunn (valdistrikt 1 )

Har lokalen varit rymlig och bra?

Namn Antal %

Ja 69 82,1

Nej 12 14,3

Vet ej 3 3,6

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Vad kan förbä�ras?

Bä�re stolar

Den var lite för trång

Belysningen har varit bris�ällig, fler har påpekat a� de inte se� vad som står på valsedlarna. Tillhandhåll med exempelvis
läslampor man kan klämma fast på skärmen över stället med valsedlar.

Väldigt torr lu� som kändes av e�er några �mmar, och obekväma stolar,

Se �ll a� vi får använda det extra rummet vid biblioteket.

En annan utgång än ingången

Belysningen - vilket var rent katstrofal. trots extra lampor båda här och dät

Jobbig trapp för många äldre.

Minst två bås a� hämta valsedlar i

Bibliotekets studierum bör bokas som förvaringsyta för valmaterial.Nyckel för rummet måsta ordnas.



Flera påpekade svårigheten a� ta sig �ll lokalen när de skulle passera genom biblioteket.Sikten skymdes av bokhyllorna
var deras synpunkt.Specielt de som hade rullstol och rollator

Nja, hade nog varit bä�re a� ha en större del av lokalen. Kanske svårt a� skärma av?

Foajen är ej bra för för�dsröstning. Matsalen fungerade ganska bra på valdagen,men ljuset måste vara bä�re på båda
ställena.

Kanske 2 röstsedelstäl minska köer?

MEN alldeles för dålig belysning.

2 ställ med valsedlar, fler valbås.

Placering av utrustning bör planeras bä�re för a� slippa sista minuten fix. Sen kanske man ska undvika lokaler med
speglar och lågt placerade fönster.

Svårt a� få e� bra flöde utan a� folk ska få känna sig trygga i si� val. Sen så var det dålig belysning.

För mycket fönster, många elever som var tvungna a� gå ʺgenomʺ kön med röstande

Storbrunn/ För�dsröstning= förliten. Kris�nelund/ matsal/Valdag = rymlig

För trångt i ”gången” in mot vallokalen i Storbrunn, fanns ingen plats a� si�a och vila för främst de äldre

Kunde ha� flera valskärmar för där var falskhalsen

Måste vara bä�re belysning

Skyltning �ll lokalen

Foajén var under all kri�k. Trångt och dålig belysning på kvällarna. Stora torget rela�vt rymligt, men bris�ällig belysning.

Placeringen o möbleringen var svår... Trångt m skärmarnas placering o dålig belysning på kvällen

Fler ställ för valsedlar, det stoppade upp och blev en lång kö pga. det.

två valsedelsställ

Trångt vid köbildning. In- och utgången var samma så de fick tränga sig förbi kön

Fler tjänstgörande i lokalen som kunde hjälpt �ll a� förbereda i kön

Valsedelsställens tydlighet för väljarna

Biblioteket var trångt. Vi hade behövt e� valsedelsställ �ll. Olandshallen, där täcktes en alldeles för liten golvyta. Vifick
frångå den ritning som fanns för a� kunna säkerställa valhemligheten.

Svag belysning

Större del av ytan kunde användas för a� sprida ut det. Men det fungerade. Det var stora ytor bakom valurnan som
kunde ha använts genom a� fly�a in valurnan något.

Det hade varit bra med lite större utrymme

Har valnämndens förslag �ll möblering i lokalerna fungerat �llfredsställande?



Namn Antal %

Ja 65 77,4

Nej 14 16,7

Vet ej 5 6

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Vad kan förbä�ras?

Dock lite trångt bland valskärmarna.

Bord där man plockar valsedlar fly�ade vi �ll höger av ingångsdörren så a� människor som står i kö inte ��ar på den som
plockar

Det borde varit två sta�oner med valsedlar

Dock skulle det kanske vara önskvärt a� ha två olika ingångar då många gick fel. Samt a� möbleringen var placerad med
mycket fönster i närheten och hade man placerat det mer i mi�en på stora torget hade inte lika mycket avskärmning
behövt ställas upp för fönsterna. Vet dock inte om det skulle gå a� u�orma på e� op�malt sä� för a� få e� jämnt och
bra kö flöde.

(Beträffande stora torget) Bä�re med ingång längst in direkt in på stora torget och möblering där längs väggarna.
Otymplig placering av möbler i hörnet och precis vid stora fönster. Även flera som gick fel när det var gemensam ingång
�ll matsal och stora torget.

Behövdes fler valsedelställ o skärmar

E¤�ersom jag var med när den bestämdes - däremot hade det inte fungerat om vi inte hade kunnat låna alla skärmar

Dubbla bord med röstsedlar.

Speciellt a� det var två valsedelsbås i vallokalen!

Söderögården: skärmarna skulle placeras vid fönster vilket innebar a� vi behövde ordna med extra täckning av dem för
a� förhindra insyn. Ed: Den föreslagna platsen för valsedlar innebar a� det var svårt a� plocka dem avskilt. Platsen
justerades därför något.

Valsedelställens u�ormning med tre skärmar förvirrade många röstande. Där bromsade kön. Många valde par�ers blanka
sedlar.

Lite mer yta.

Ljuset och flödet för a� folk ska kunna gå in och ut, större utrymmen för för�dsröstningen.

vi fly�ade valsedelsstället �ll bä�re skyddad plats

Med lite justeringar så funkade det.

På grund av u�ormningen så var man tvungen a� ända lite.

Det hade behövts två valsedelställ OCH två bord som tog emot röster för a� undvika de långa köerna under
för�dsröstningen. Folk vände i dörren.



Y�erliggare e� valsedelställ i lokalerna= Storbrunn blir för trångt. Kris�nelund ok.

Dubbla ställ med valsedlar skulle skynda på själva röstningen

Vi valde en annan för a� få det bra med flödet för röstarna

Tidig kontakt med de som ansvarar för aktuella lokaler. Ordentlig genomgång med de som ska ansvara för för�dsröstning
och val.

För få valsedelsställ och valbås

Trångt o dålig belysning

Fler ställ med valsedlar

Dubblering av valsedelsställ

Valsedelställen var för små och oöverskådliga. Mer tydlig uppmärkning av facken. Bör vara träställ och stadiga

Se föregående frågas svar

Som sagt ytan av golvet i Olandshallen motsvarade inte det som skulle ha varit

E� �ll ställ med valsedlar!

Det fungerade. Det hade dock varit bra om det fanns en tydlig riktning som man skulle ha gå� från valsedlar �ll a� få
kuvert �ll a� kunna gå bakom de gröna skärmarna. Nu upplevdes det som a� från e� av valsedelställen så var det närmre
�ll de gröna skärmarna och a� det upplevdes som nästa steg. Det syntes a� många funderade över de�a. Det bildades då
kö �ll a� få kuvert från två olika håll.

E� tredje valsedejställ

Har informa�onen om vilka uppdrag valnämnden förordnat dig �ll varit tydlig och lä� a� ta �ll sig?

Namn Antal %

Ja 81 96,4

Nej 2 2,4

Vet ej 1 1,2

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Vad kan förbä�ras?

Det måste bli mer prak�skt utbildning om hur vi sköter valet.

Prak�ska övningar i samband med informa�on/utbildning

Jag tycker a� prak�ska övningar vad gäller budröstning och ångerröstning, på utbildningskvällen, skulle varit bra.

Man måste bli tuffare mot de som inte läst in sig på materialet innan de olika utbildnings�llfällena.

De vik�ga omslag o andra papper som jag skulle skriva på, första gången hade en bris�ällig mall där det syntes väldigt
små�.

Ä



Är du nöjd med valmyndighetens handledningar och webbaserade utbildningsprogram?

Namn Antal %

Ja 79 95,2

Nej 3 3,6

Vet ej 1 1,2

Total 83 100

Svarsfrekvens

94,3% (83/88)

Vad kan förbä�ras?

Vet ej, men verkade som a� en del missat viss informa�on

Se föregående svar

Prak�ska övningar

Kanske går a� komprimera utb.�den. Alla hade väl tagit del av det rörliga materialet innan utb. Upprepning kändes
överflödig.

Mer tydlig a� det ligger ansvar på alla a� vara pålästa.

Lä� a� förstå, men måste innehålla mer om de�a med blanke�er, omslag och säkerhetspåsar.

Behöver arbetas igenom.

Mer av lathundar/färdiga exempel på hur lappar �ll postNord ska fyllas i och liknande. Man ska inte behöva fundera över
sådant.

Är du nöjd med valkansliets utbildnings�llfälle/n?

Namn Antal %

Ja 74 90,2

Nej 7 8,5

Vet ej 1 1,2

Total 82 100

Svarsfrekvens

93,2% (82/88)



Vad kan förbä�ras?

Mycket upprepning, visande av samma filmer man se� dagar innan utbildnings�llfället. (Kul med interak�v moment med
röda och gröna lappar! För e� mer anonymt quiz kan ni testa kahoot! Så får man en rä�vis bild av vilken informa�on som
gå� in i publiken och vad som inte gjort det.)

Det hade varit bra med e� eget utbildnings�llfälle för ambulerande,då det skiljer sig lite och är en så liten grupp.

Se fråga 4

Mera prak�ska uppgi�er,se de olika sakerna man ska jobba med.

Kunde ha varit lite senare i augus�, nu blev det under sommarens semester period

se svar �digare fråga.

Det var för stort fokus på a� skriva på påsar - något som primärt angår ordförande och vice ordförande, som har egna
utbildnings�llfällen. Vidare var det onödigt a� visa videor som vi redan se�, i många fall två gånger redan, hos
valmyndigheten.

Jag ser gärna a� vi får en ʺhands onʺ instruk�on av vad som ska i omslag och säkerhetspåse. Var luddigt för mig som var
ny.

Betalt för inläsnings�d 1-2 �mmar.

A� de som ska arbeta �llsammans får si�a �llsammans under utbildningen för a� lära känna varandra innan första
arbets�llfällen.

Olyckligt a� ha båda valen vid samma �llfälle. Hade behövt få se för�dsröstningens blanke�er och avlämning �ll Postnord
tydligare

Mer av prak�sk informa�on gällande omslag, blanke�er, budröstning mm. Helt enkelt a� prova på hanteringen av
materialet.

blanke�er mm kan visas hur de ska fyllas i

De som är både röstmo�agare på för�d och i vallokal skulle kunna gå på e� ubildnings�llfälle, så a� man inte behöver
vara med på flera.

Blev lite rörigt när vissa utskick var felak�ga

Hade varit bra a� simulera rik�g röstmo�agning med röstlängd och valurna.

Känner du a� du få� den informa�on du behövt för a� kunna genomföra e� rä�ssäkert val?



Namn Antal %

Ja 78 92,9

Nej 4 4,8

Vet ej 2 2,4

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Vad kan förbä�ras?

Något dokument i s�l med ʺvanliga frågorʺ/faq bestående av frågor som man o�a möts av som röstmo�agare, t.ex.
varför man bara får rösta i vissa val, om man kan ångerrösta i e� annat distrikt etc

Mer prak�skt hur vi skall bete oss när röstdeltagare kommer.

Var inte beredd på hur o�a man behövde kolla valsedelstället för a� undvika fusk

Se �digare svar - prak�ska övningar

Bä�re informa�on om hur man ska hantera Postnord och hur man ska adressera för�dsröster

Kom väldigt många Mail stundtals! Ibland samma el närliggande info! Lite svårt få struktur i informa�onen

I stort se� ja men vik�gt a� det finns support som kan vara behjälpligt snabbt med kniviga frågor.

Hänvisar �ll fråga 6 och 7. Det måste �ll e� fel för a� veta vad som var rä�. De�a kan förberedas i utbildningen.

Det mesta ok, se fråga 5

under räkningen fanns en del osäkerhet runt omslagen. Det blev otydligt.

Har valmaterialet i lokalen fyllt sin funk�on?

Namn Antal %

Ja 71 84,5

Nej 11 13,1

Vet ej 2 2,4

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)



Vad kan förbä�ras?

Skulle behövas förstoringsglas,svårt a� se för a� personrösta.

Men se �ll a� det finns en postsax och inte dessa stora saxar.

Fler valsedelsbås och röstningskurer för kortare köer.

Dock behövs några flera brevknivar för a� sprä�a kuverten.

En typ av lathund på vad man som SKA var ifyllt på protokoll och vad man ev. behöver tänka och ha koll på

Vi hade gärna ha� röstsedlar med namn.

För a� få mer flyt hade 2 ställen för valsedlar varit a� föredra. Ibland var 2 ”bås” lediga och då hade jag som funk�onär
kunnat lotsa fram en röstande �ll det andra valsedelsstället. Eventuellt hade det lä�at på köandet. Det var vid några
�llfällen som kön var lite lång.

Önskar fler kuvert

Kuveret för små, valsedlarna får inte plats

Namnskyltar �ll remsorna/personalen.

Placering av infoplanscher kan nog tänkas igenom några extra varv.

De små kuverten var katastrofala och saktade ner röstningen. Ibland var de igenklistade upp�ll och gick inte a� öppna,
ibland var de igenklistrade ner�ll och det gick inte a� få ner sedlarna. De var all�d för små. Oräkneliga klagomål från
väljarna.

Det behövs MINST två valsedelställ per lokal, gärna tre eller fyra. Kan dock bli problem med utrymmet. Då behövs också
fler ”gröna bås”!

Mer material i lådorna från början minskar stressen a� få komple� material �ll varje öppen �d vid för�dsröstningen.

För dåligt med valkuvert, samma problem som vi hade under för�dsröstningen i Folkets Hus. Önskar bä�re valkuvert
nästa gång, de vi hade �ll årets val var ʺför småʺ

Hade kunnat vara e� valsedelställ �ll i lokalen. Dålig belysning gjorde a� det tog längre �d a� hi�a sedel.

ej �llräckligt med valkuvert, fönsterkuvert och omslag

Även i för�dsröstningen behövs flera ställ med valsedlar

Kuverten var väldigt små och det gjorde a� personerna som röstade hade svårt a� få in valsedlarna i kuverten. Sedan
hade vi för få kuvert.

Många väljare såg väldigt fundersamma ut bakom valsedelsstället. Vi erbjöd oss a� förklara, men det kanske inte var alla
som var osäkra som bad om hjälp. Kanske hade man kunnat förtydliga systemet y�erligare.

Brister av vissa saker. Valkuvert, omslag, budröstningskit

Hade behövt två ställ med valsedlar och tydligare informa�on vad som var med i ʺlådanʺ. Saknade ʺbrevsprä�ʺ a� öppna
för�dsrösterna med, sax fungerar inte för det ändamålet. Vi fick alldeles för få valkuvert.

Som framgår av �digare svar är det for�arande svårt för väljare a� hi�a rä� valsedlar.

Omslagen var otydliga

Har det nya förslaget om a� dela ut valkuvert e�er a� väljaren besökt valsedelstället bidragit �ll minskad
köbildning?



Namn Antal %

Ja 32 38,1

Nej 31 36,9

Vet ej 21 25

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Vad kan förbä�ras?

Det var helt nödvändigt

Tycker inte det gjort någon skillnad, det som tar �d är valsedelstället

Det bidrog �ll a� det fanns en person som kunde svara på frågor, och höll koll.

Troligen förbä�rade det

I vår lokal hade det varit prak�skt med två bord för valsedlar

Besökare behöver fria händer när hen väljer valsedlar.

Fler valsedelställ behövs

E�ersom vi hade två bås! Kunde ha varit tre!

Kö uppstod o�ast (men inte enbart) vid valsedelstället så det är svårt a� bedöma. Kanske e�ersom det i varje fall inte var
möjligt a� stoppa i kuvert där.

Se �digare problem notering jag gjort.

Köbildningen bildas valsedelstället

Tror inte a� valkuverten placering i flödet hade och göra med varken mer eller mindre köbildning.

Ibland dröjde sig den röstande kvar och frågade �ll slut ”var är kuverten?”

Fler valsedelställ och skärmar. Delad röstlängd

Ja, något

Behöver vara två valsedelsställ

Flera valställ

Fast det gjorde vi ju redan förra valet...

Det blev kö innan valsedlarna, stället kan förbä�ras. Då kuverten var extremt trånga och i vissa fall fellimmade bildades
även kö �ll skärmarna.

Det är inte där problemet ligger. Men man har gå� bort a� man lägger i sedlarna vid valsedelstället.

Det ökade köbildningen avsevärt. Minst e� valsedelställs �ll, ev en skärm �ll. Större lokaler, fler tjänstgörande.

Tiden vid valsedelstället är längre än enligt det förra Systemet, vilket bidragit �ll längre vänte�d. Vi hade två valsedelsställ
under valdagen vilket minskade kö�den.

Fick nu en kö mellan röstsedlarna och valbåsen, men som tyvärr �digare svar e� valbås �ll var det löst



ja och nej skulle jag vilja säga. Det var svårt för vissa väljare a� förstå meningen med 3 olika fack och skillnaden mellan
namnlösa par�valsedlar och valsedlar med personnamn. Det som bidrog �ll köbildningen var de trånga valkuverten,
väljarna fick inte i valsedlarna bakom skärmen

Om väljare få� info redan innan a� det är smidigt a� ta med valsedlar (om man gå� lämpliga i lådan) kan kuvert delas ut
redan före vslsedelbåset och väljaren kan köa �ll valbåsen direkt (där var det ingen kö)

Det har bara fly�at kön och i en trång lokal som foajen i Bruksgymnasiet kan det av och �ll bli kaosartat.

flera valsedelsställ o valbås

Bara man är tydlig med den röstberä�gade

Ja men om vi hade fler ställ med valsedlar så hade det varit bä�re.

Otydliga valsedelsställen blev flaskhalsar och skapade väldiga köer.

Däremot kändes det som a� det ändå stoppade upp flödet ibland när en väljare tog väldigt lång �d på sig a� välja
valsedlar.

Mer bemanning behövs, svårt a� kunna stö�a dom som röstar.

Det skulle behövts två valsedelsställ

Fler valsedelsställ samt skyltar i ställen om vad som var vad. Förvirrande för väljaren men de 3 facken

Det blev nästan aldrig kö �ll valsedlarna utan det blev kö �ll a� få läsa i rösterna i kuverten. Så därför blev det kö i alla led
bakom. Det fungerade mycket bra i vår vallokal a� ta valsedlar separat först i vår vallokal.

Skulle helst svarat både ja och nej. Däremot gjorde de�a a� det blev e� rik�gare flyt i lokalen

Har öppe�derna för för�dsröstning varit �llfredställande för dig som röstmo�agare och för våra väljare?

Namn Antal %

Ja 44 54,3

Nej 10 12,3

Vet ej 27 33,3

Total 81 100

Svarsfrekvens

92% (81/88)

Vad kan förbä�ras?

Öppe�derna 17-20

De behöver utökas framförallt på slutet. Kvällar o helger

Blev jä�elånga köer. Borde funnit för�dsröstning sam�digt på flera orter.

OK för mig som röstmo�agare men vet inte för väljare. På Söderögården var det nog en OK �d men jag har förstå� a� det
varit långa köer på andra håll.

Köbildning sista valdagarna



För kort �d på Gräsö

Det innebär e� ohyggligt arbete a� hantera för�dsröster på valdagen

informa�onsspridningen kan förbä�ras även om jag var mkt nöjd med helsida i ʺannonsbladetʺ. rev ur och hade på
kylskåpet. man kanske kan skylta i anslutning �ll för�dsröstningslokalerna ockaå.

Jag kan inte svara för väljarna i den här frågan.

An�ngen ta bort möjligheten �ll ångerröstning eller stänga �digare. Tar för lång �d a� lägga för�dsröster i urnan!

Längre öppethållande�der, fler röstställen men också då fler tjänstgörande, större lokaler (inte på alla ställen)

Vi som jobade i Folkets Hus 16-19, hade gärna se� a� för�dsröstningen hade börjat 15.00, vissa väljare kom redan då.

Anslå �derna på dörren �ll lokalen

Det kom ganska många på fel �der. Det var olika öppe�der olika veckor. Vore bä�re om det är samma �der.

Dubbelt så lång öppe�d på Gräsö. 50 min kö var för många alldeles för jobbigt, några återvände hem utan a� lämna sin
röst.

Vi hade 18-21. 17-20 hade varit bä�re, det var bara sista kvällen det kom folk e�er 20

Kösitua�onen indikerar a� det varit för lite öppe�der, men a� börja med dubblering av valsedelsställ ger nog större
effekt.

Bör vara längre öppe�der.

Har ej deltagit i för�dsröstningen

Om du har behövt vända dig �ll valkansliets support, har du få� e� bra bemötande och den hjälp du önskade?

Namn Antal %

Ja 46 56,1

Nej 6 7,3

Vet ej 30 36,6

Total 82 100

Svarsfrekvens

93,2% (82/88)

Vad kan förbä�ras?

Men supporten behöver finnas på plats så snart möstmo�agarna finns på plats. Vid första öppningen en �mme före vi
öppnar.

Man borde kunna nå supporten utan a� först passera växeln. Direktnr behövs.

Behövdes inte

Knepigt när det gick genom Östhammar Direkt

Supporten har ej gå� a� nå direkt, vi har blivit skickade �ll udda ställen av Östhammar Direkt. Då det o�a gällde
brådskande problem måste de�a förbä�ras enligt min mening.



Bra bemötande av valkansliets support när vi väl fick kontakt med varandra ! Support tlf ska vara direktkopplade �ll ngn i
valkansliet som har jour. Svar ska kunna ges �ll stor del direkt både valfrågor och materialfrågor

Har inte behövt ta kontakt själv

Inte jag personligen men ordförande gjorde det

Inte så bra a� hamna i kö hos Östhammar Direkt när det är många i röstningskön.

svårt a� direkt få kontakt

Har inte behövt ringa

Fler telefonnummer

Bemötandet har på alla sä� varit go� men ni måste inse a� har man e� journummer så får man vackert ocksåp avdela
någon tjänstepersoin eller poli�ker a� fak�skt svara direkt. Samt förstås a� vederebörande äger befogenheter a� lösa de
problem som kan uppstå i vallokalerna. Här finns det, utan a� rikta kri�k mot någon enskild, förbä�ringsmöjligheter. Vet
av erfarenhet hur lä� eller svårt det är a� administrera e� val.

På valna�en gick det inte a� nå valnämnden då växeln stängde. De�a borde man ha vetat.

Har ej behövt support under dagen. Tror nog det fungerat om jag behövt det

Var det enkelt a� få kontakt med supporten på 0173-86 404?

Namn Antal %

Ja 36 42,9

Nej 11 13,1

Vet ej 37 44

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Vad kan förbä�ras?

O�ast. Men inte all�d. Vid e� par �llfällen svarade ingen.

Man blev hänvisad �ll olika val, istället för a� man svarade direkt.

Men hamnade i växeln så det tog e� tag!

Direktnummer

Se föregående svar.

Direktnummer nästa gång!

Absolut nej. Se svar föregående fråga.

Ja och nej, under för�dsröstningen gick det bra at �å kontakt, med under valna�en så hände något tekniskt med
telefonnumret

Se fråga 12.



Bemanna supporten !

Har inte behövt den.

jag ringde en gång, ok, men har hört a� några har ha� svårt a� få kontakt vid visa �llfällen.

Fast på kvällen gick e� telefonsvar in så vi fick leta runt på nummer a� kontakta supporten med

Se föregående frågas svar. A� bli kopplad �ll Östhammar direkt eller socialjouren är inte en särskilt smart lösning.....ar

För det mesta. Men informa�on om a� det inte fanns någon som svarade förränn kl 8. O�ast behöver man hjälp innan
lokalen öppnar. Och som sagt valna�en när växeln stängde.

Var bemanningen i röstningslokalen/vallokalen �llräcklig?

Namn Antal %

Ja 66 78,6

Nej 14 16,7

Vet ej 4 4,8

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Vad kan förbä�ras?

För�dsröstningen, blev en propp

På dag�d var den okej. Men e�er stängning uppstod störningar när för�dsrösterna skulle prickas av.Här skulle några flera
vara behjälpliga.Kan också bero på personers vana a� jobba smartare.Kan väl tas på utbildningen.

Men det skulle vara bra om valnämnden har fler extra röstmo�agare �ll förfogande ( vi hade en sjuk men det gick rä� bra
ändå)

Ibland, när en var sysselsa� med för�dsröstningskuverten, hade det varit bra m 5 personer.

På valdagen kan man behöva vara 5 pers/pass e�ersom man behöver förklara för många hur röstningen går �ll.Vi har
många nya medborgare i kommunen.

Vi var 4 personer i lokalen sam�digt men det hade behövts vara fem

Ja, om man accepterar köerna. För a� få ner köerna med dubbla sta�oner och bord hade vi behövt en eller två man �ll.

Minst y�erliggare en person = 5 st totalt med de stora antal för�dsröstande.

behöver vara 5st.

Då köerna blev väldigt långa och a� många stod i fel kö, (�ll lokal 16) så hade det varit önskvärt med en som kunde
informera dom köande om a� det finns två köer

Hade väl inte varit fel med fler händer e�er kl 20

Flera på kvällen som räknar röster

Vid för�dsröstningen räckte bemanningen. Däremot hade det behövts förstärkning på valdagen.



Vi bör/skall var minst 5 per pass

Det var för kort �d a� ställa iordning lokalen vid första dagen. Par�er kom sent med sina valsedlar.

Vi skulle ha behövt ha en ställ �ll med valsedlar och där med en person �ll. Köer gjorde a� ingen hade möjlighet a� ta en
enda paus under arbetspasset som ändå var tre �mmar långt

Nya ru�nen gör a� man ej har överlappning, en kan ej gå ifrån under pågående röstning.

Hade behövt vara y�erligare en person för a� ta hand o för�dsröster och för a� informera bä�re i kön.

Möjligen kan man fundera över bemanningen när rösträkningen väl ska börja. Kanske finns det en poäng med a� skicka
in en eller två helt utvilade personer.

Om det är många i kö så kan det behövas 1 person �ll för a� kolla av för�dsrösterna. Det var många för�dsröster

Har schemaläggningen fungerat bra?

Namn Antal %

Ja 78 94

Nej 3 3,6

Vet ej 2 2,4

Total 83 100

Svarsfrekvens

94,3% (83/88)

Vad kan förbä�ras?

Det bör vara en stopp�d för beställa ambulerande röstmo�agare.

Inga problem för mig, men min  (på Storbrunn på valdagen) fick jobba två pass, det första 7 �mmar utan
rast, det andra 8 �mmar utan rast 

Valdagens schema gärna 1-2 veckor innan valdagen. För�dsröstningen inga problem.

Mer �d a� iordningställa lokalen första dagen

Vi hade behövt vara fler på plats för a� hinna med alla för�dsrösterna innan kl 20

Det var långa pass som gjorde det svårt a� äta lunch/middag. Det hade varit bra om det åtminstone fanns 30 min avsa�
för det. Om det hade varit mycket folk så hade man få� vara utan e� mål mat vilket inte är bra när man gör bojko� som
kräver fullt fokus.

Har samarbetet med Postnord fungerat bra?



Namn Antal %

Ja 62 73,8

Nej 0 0

Vet ej 22 26,2

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Vad kan förbä�ras?

Mycket bra!

De fick o�a vänta e�ersom köerna gjorde a� vi inte var färdiga i �d.

Jag tycker a� man ska se över de�a system. Känns säkrare om de är två som hanterar transport av våra röster.

De hade dock kunnat komma lite �digare

Tydligare bä�re Postnord lappar och informa�on hur de skulle fyllas i (för�dsröstningen)

flera blanke�er och omslag

För�dsrösterna som kom på valdagen var oräknade.

De var väldig bra och hjälpsamma.

Lite knepigt hur man skulle fylla i blanke�en men vissa av PN personalen hade erfarenhet.

Förvånad a� de kom varje kväll. Glad förvåning

De lämnade för�dsrösterna i lagom �d

Har valnämndens ru�ner varit �ll hjälp i di� arbete som röstmo�agare?

Namn Antal %

Ja 70 83,3

Nej 0 0

Vet ej 14 16,7

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)



Vad kan förbä�ras?

Bä�re genomgång avseende Postnords ru�ner snabbar upp framförallt i början av röstningen.

Förstod inte rik�gt frågan. Vilka ru�ner avses?

saknar hur man rent prak�skt bör avsluta dagen i för�dsröstningen

Känner du a� samarbetet med dina kollegor i lokalen fungerat bra?

Namn Antal %

Ja 82 97,6

Nej 0 0

Vet ej 2 2,4

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Finns det något som du vill a� vi bör känna �ll?

Det finns äldre personer som ibland bromsar upp istället för a� flyta på

Mycket bra samarbete!

Här är det vik�gt a� röstmo�agarna har känsla för service. Väljaren ska känna sig välkommen. A� hälsa välkommen är
väldigt vik�g.

E� bra gäng som underlä�ade arbetet

Röstmo�agare på på plats i lokal bör få utbildning hur man tar emot röster ifrån ambulerande.

Några är kanske för gamla och det blir lite förvirrat ibland

Som helhet har det fungerat bra, men om man är arbetsledare bör man veta vad det innebär.r

Förutom a� det är bra om alla fokuserar på det de ska göra

ja, mycket bra

Förutom på valdagen! Ordförande och vice ordförande fungerade inte bra. Rörigt och dålig kunskap. Annars super nöjd.

Utan a� nämna några namn om jag inte måste, så var en av mina kolleger lite för fumlig och felade för o�a för a� vara
helt lämplig för arbetet. Då felen inte var så flagranta som andra numera icke ak�va röstmo�agares avstår jag från a�
nämna namn om jag inte måste.

Fungerade väldigt bra

Tror a� alla i vårt gäng ser fram emot nästa val. Men nog kunde kommunen bjuda på kaffe och något ätbart?

Det har funkat jä�ebra. Alla har hjälpts åt på bästa sä�

Jag fick lägga ner en del �d på a� introducera arbetsledaren i kvällsgruppen innan hon hjälpligt förstod si� uppdrag.

Mycket bra kollegor.



Det fanns en som föll ur ramen

Känner du dig nöjd med valnämndens och valkansliets bemötande?

Namn Antal %

Ja 81 96,4

Nej 1 1,2

Vet ej 2 2,4

Total 84 100

Svarsfrekvens

95,5% (84/88)

Vad kan förbä�ras?

Bra bemötande men suppor�unk�onen behöver ses över. Se �digare svar.

Det duger inte a� valnämndens ordförande ringer runt och skäller på ansvariga i vallokalerna.

Har inte ha� kontakt

Vi lever i en digital värld! Har det fungerat bra med a� få valnämndens informa�on digitalt?

Namn Antal %

Ja 77 92,8

Nej 1 1,2

Vet ej 5 6

Total 83 100

Svarsfrekvens

94,3% (83/88)

Vad kan förbä�ras?

Egentligen tycker jag a� per default ska man skicka bara digitalt material. Sedan om man vill, så kan man individuellt
önska sig papper hem. Jag tyckte a� det var för många fysiska brev och papper, som kom �ll brevlåda helt i onöda.

Utbildningsmaterialet kunde ha varit digitalt.

Nja!



E�ersom jag inte använder en vanlig dator så kunde jag inte få hela informa�onen,men mina kollegor kunde så det
fungerade bra ändå.

Det enda är väl a� det går åt mycket bläck i skrivaren när jag skriver ut handledningen…. Det är många sidor a� skriva ut
och jag vill hellre ha texten på papper än a� bara läsa på skärmen. Jag har en stor skärm men känner mg mer bekväm a�
läsa på papper det jag ska lära mig!

Men bra med de fysiska träffarna också, bra a� lär känna de personer man ska jobba ihop med under 2 veckor
(för�dsröstningen) eller en hel dag (valdagen)

Jag själv behöver sortera in valnämndens informa�on i en egen digital mapp

Övriga kommentarer

Det tog mycket �d i anspråk med alla för�dsröster. 
Bra med två platser där väljarna hämtade valsedlar. 

På valdagen hade det behövts en person bara för hantering av för�dsrösterna. Det tog väldigt många �mmar a� hantera.

Saknades något a� förtära :( dock hade vår ordförande så snällt tagit med fika och frukt åt oss men tycker a� det kanske
borde ingå något ätbart under hela dagen/na�en.

Tycker a� det hade varit rimligt om man försågs med något a� äta under valdagen/valna�en. Exempelvis frukt.

Vem tog hand om materialet i Kris�nelund morgonen e�er. Valsedlar låg utströdda på skolgården. Ska man ha dolda ställ
för valsedlar behöver antalet dubbleras. Fler skärma o fler personal skulle minska köerna. Förekom sabotage med
valsedlar. Svårt för väljare a� förstå vilken av vallokalerna i Kris�nelund som var den egna. Många gick fel. Kuverten var
för trånga o en del redan igenklistrade vilket y�erligare bidrog �ll köer o missnöje. Tog då lång �d bakom skärmarna.

Det hade inte gjort ngt om valnämnden hade lämnat ut en fruktkorg och va�en, vilket har gjorts �digare. En liten men
väldigt uppska�at gest. Nu fixade jag det själv �ll mi� team........

Känns välplanerat och genomtänkta från valnämndens sida. Bra gjort. 
A� det blev långa köer p.g.a valsedlar gick inte a� förutspå. 

Flödet bakom valsedelsskärmarna var mycket långsamt och bidrog �ll långa köer utanför lokalen liksom a� väljarna
upplevde a� det var mycket svårt a� stoppa i sedlarna i kuverten även det bidrog �ll e� långsamt flöde bakom
valskärmarna. Det stora antalet för�dsröster som först kan behandlas och läggas i urna e�er valdagens slut 20.00 bidrog
�ll a� det dröjde innan själva rösträkningen kunde ta sin början och avslutades först 02.00.

Bä�re skyltning från gatan .Många kom �ll fel lokal.

En mycket trevlig upplevelse

tod i rä� kö.

E� mera lä� överskådligt material med de ʺvanligaste och vik�gasteʺ punkterna. Man hi�ade det man letade e�er men
det tog �d a� hi�a informa�onen då det var flera olika hä�en.Bra a� ha både digitalt och på papper. Sen skulle det vara
uppska�at med kanske en låda med lite förtäring typ va�enflaskor, frukt, mackor en termos kaffe eller dyl åtminstånde
�ll e�ermiddan/kväll. 
Skulle vara uppska�at då kra�erna på kvällningen börjar tryta. 

Minst två ställ med valsedlar, uppmuntra väljare a� ha med sig egna valsedlar i för�d

Om man vill a� fler ska rösta med hjälp av ambulerande så måste informa�onen formas om så a� gemene man ser och
förstår informa�onen.

Det är en vik�g syssla a� vara med och arbeta för demokra�n!



Bemanningen ( minst 2 pers �ll) 
Belysningen var inte bra. ( de vart fixat senare) 
Eloge �ll medarbetarna för en väl genomförd jobb på valna�en. 
Mvh Eliseo. 

Det är vik�gt a� man har den utbildningen som ansvaret man har

-

Tack för ert förtroende för mig som arbetsledare. 

Behöver vara två valsedelsställ. alldeles för långa köer �ll vallokalen

I vår lokal fick jag intrycket a� varken ordföranden eller vice var helt ru�nerade, och det är tråkigt om det gäller båda. Det
var saker som de inte kände �ll och mindre misstag som begicks. 
 
Tjänstgöringsblanke�en var mycket enklare a� fylla i än �digare val, tack för det. 
 
Timlönen för valdagen var mycket lägre än för för�dsröstningen, trots a� valdagen är längre och jobbigare. 

Nu har jag bara beskrivit en av de tre lokaler jag jobbat i. Mycket har varit kanon, visst lite sämre. På det hela har det som
vanligt varit otrolig roligt a� kunna få vara med och jobba med valet. Ser fram emot nästa val.

Se kommentarer vid frågorna!

Stäm av med arbetsledarna hur samarbetet har fungerat i de olika grupperna. Upplever a� det har fungerat bra när vi
jobbat �llsammans e� tag. Alla blir lite tryggare, lä�are a� fördela arbetet, lä�are a� rotera mellan olika delar av arbetet.
Vik�gt a� arbetsledarna vågar leda arbetet.

Fler sta�oner med valsedlar

Dålig ”skyltning” på oss som jobbade som röstmo�agare. A� ha en nyckelband utan namnskylt kändes lite för simpelt.
Jag var med min mamma i Hallstavik så a� hon fick för�dsrösta och där fanns namn (förnamnet) på de som arbetade.

En fundering om a� kanske ha två ställ med röstsedlar och flera röstbås för a� korta kö�den

Tack för a� jag fick vara med!

Jag kan tycka a� tjänstgöra en dag på för�dsröstningen med samma ersä�ning som på valdagen, där man si�er �ll och
från hela dagen plus minst 6-8 �mmar med rösträkning. Det borde vara högre ersä�ning än för�dsröstning. 
 
Betyder inte a� man måste ha högre ersä�ning utan den kan omfördelas 
 
 

Fler ställ för valsedlar och röstplatser för a� minska köerna

Ser �ll a� slopa ångerrä�en, tänk så bra om vi kunde pricka av, och lägga i för�dsrösterna i lagom takt lite under
valdagen, i lugnare stunder, så slapp vi göra det sent på kvällen vilket gjorde vår arbetsdag ʺonödigtʺ lång

När valnämnden väljer, inspekterar och ”möblerar” lokaler bör man innan godkännande ha kollat a� lokalens befintliga
belysning fungerar även då det mörknar utomhus. En entré eller en matsal med trivselbelysning i taken ger absolut inget
ljus bakom skärmarna och valbåsen eller vid valurnan och röstlängden. Vissa kuvert var så svåra a� stoppa valsedeln i a�
det tog onödigt lång �d och skapade irrita�on då en del fick gå �llbaka och göra om pga knöliga kuvert eller a� valsedeln
inte syntes i urtaget. 
Till nästa val kunde det ”som samhällsinforma�on” i media och annonser uppmanas a� ta med valsedeln hemifrån (om
man få� nån som passar) Tror också det behövs mer tydlig övergripande info/utbildning i förväg �ll väljarna t ex om
skillnaden mellan valsedel med personnamn på och en med bara par�namnet på. Jag uppfa�ade det som om sånt blev
förvirrande för många när de skulle plocka sedel och då tog extra lång �d 



Det har e�er valdagen diskuterats fli�gt hur man ska få bort köerna. Några, särskilt media, har pekat på a� den skärpta
valhemligheten är orsaken. Hos oss har jag inte upplevt köerna som besvärande. Jag tycker inte a� vi på något sä� ska
tumma på gällande regler. 
Möjligen kan jag tänka mig a� ha dubbla valsedelsställ. De�a kräver i sin tur flera valskärmar och delad röstlängd och
som i sin tur kräver större röstnings- och vallokaler samt eventuellt också större grupper röstmo�agare. 

Sänt mina kommentarer �digare 13 sep. Cr

Det har varit bra gäng på vallokalen och allas olika erfarenhet har varit vik�g, för mig som var ny med för�dsröstandet.

VäljRna har i många fall tyckt a� disposi�onen och uppställningsen i facken med valsedlar är oöverskådlig och inte logisk.
Bör ändras. 
Hans Tibell Lotsholmen 

Det var otydligt �ll en början om vi röstmo�agare också skulle ha Östhammars lokala föreskri�er. Jag vill ha vik�g
informa�on på papper, så jag kan läsa och lära med pennan i hand. Så som vi fick i år. Kanske behövs två valsedelställ
istället för e�, men det kräver kanske y�erligare en persons bemanning. Vi hade konstant kö. Info om a� bud och de som
har egna valsedlar med sig kan gå före och direkt �ll röstmo�agningsbordet respek�ve valbåsen. Kortar kön. 
F.ö mycket nöjd med vårt arbete och upplevde hela �den a� allt gick rä� och lugnt �ll. Mycket bra samarbete! Stort
tålamod i kön! Vänliga röstande. 

Hade gärna ha� y�erligare en person med så vi totalt hade varit 9 istället för 8 under valdagen

De�a gäller Gräsö. På biografen o i Sven Persson-hallen upplevde jag a� e� par röstmo�agare var något jobbiga, en lite
virrig, en hade alldeles för brå�om osv.

Packa inte de gröna skydden �ll valbåsen i uppsamlinglådan för rösterna! 
Färgmarkeringen på valurnan bör följa samma färgordning som röstlängden. 
Dubbla ställ för valsedlar även �ll för�dsröstningen hade varit bra. 
Då det är så få som ångerröstar, kan man fundera över om den möjligheten behöver finnas. 

Vid nödläge bör även för�dsrösterna och protokollet skyddas. Inte bara urnan och röstlängden

Tack för a� jag fick förtroendet a� prova på arbetet som röstmo�agare!

Vi hade för få valkuvert och det skapade stress över a� de skulle ta slut. Som jag nämnt �digare behöver vi två ställ för
valsedlar och minst en �ll röstmo�agare vid varje pass. De�a skulle också kunna göra a� det blir enklare a� gå igenom
för�dsrösterna under dagen. Vi sa� och öppnade de sista ända fram �ll a� vallokalen stängde. De som hade sista passet
kunde inte ta paus ens för a� äta något på kvällen. 
Jag hade en intressant och rolig dag, lärde mig mycket och gör gärna om det! 

Från mina �digare erfarenheter i en annan kommun vill jag skicka med er följande: Underska�a inte trivselfaktorn under
det ganska långa arbetspasset. Människor har olika preferenser, det vet jag som lever �llsammans med en vegetarian
som sam�digt är gluten- och laktosintolerant men det kan ni enkelt lösa genom a� ta några hundralappar från arvodet
och ge varje ordförande rä� a� handla valfria varor upp �ll en summa som kan anses vara anständig för å�a personer......

Fler valsedelsbås och röstningsbås. Större yta i Olandshallen för a� inte behöva trängas i en sådan stor lokal.

inga kommentarer



Jag upplevde a� det delvis inte fanns så mycket koll på vissa saker. Vi var klara med valsedlarna sent och det var inte så
tydligt vilka valsedlar som fanns och inte så det blev ganska virrigt i början och valsedlarna började ställas i fel ordning. Vi
blev även klara precis �ll vi öppnade. Sedan var det dålig koll på hur vi skulle färdigställa urnan vid öppning. Vidare så var
det nära a� en tydligt ogil�g budröst skulle godkännas vilket upplevdes som a� det fanns dålig koll på hur det skulle
skötas. 
 
Budröster borde hanteras med någon form av kvi�ens från röstmo�agarna. Exempelvis a� budröstkuverten har en unik
sifferkod som röstmo�agarna kan kvi�era genom a� signera en bekrä�else som kan ges �llbaka �ll den som röstat. Med
dagens system så vet inte den som röstat med bud a� rösten fak�skt lämnats in �ll vallokalen. Om man som bud förstår
vad det kan vara för valsedlar i kuverten så kan den slänga kuverten och på så sä� påverka. 
 
Det hade nog även varit bra med en person �ll i lokalen för a� avlasta för a� hinna med för�dsrösterna �digare. 

Ta bort möjligheten �ll ångerröstning! LAGT KORT LIGGER! När 600 av 1010 röstande var 
för�dsröster försenades rösträkningen avsevärt. Vi hade ca 150 för�dsröster kvar a� föra 
in när vallokalen stängde kl 20.00. Det blir bara fler och fler som för�dsröstar och då måste 
man ha möjlighet a� börja arbeta med dem direkt när de anländer. Antalet som ångerröstar är i det sammanhangat
försumbart. 
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Utvärdering av genomförandet av val till 
riksdag, kommun och region 2022-09-11 
 
Utvärderingen är sammanställd utifrån valkansliets och valnämndens presidiums 
observationer samt digital enkät som är utsänd via e-post till samtliga ordförande, vice 
ordförande, arbetsledare och röstmottagare i röstnings- och vallokaler. (Bilaga) 
Utvärderingen inleds med åtgärdsförslag, sedan beskrivs bakgrunden till de olika 
förslagen under rubrikerna. 
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Åtgärdsförslag 
Åtgärdsförslag 1: Kansliets bemanning och interna samarbetspartner 

• En sakkunnig i relevant lagstiftning behöver ingå i organisationen.  
• Viss personal inom valkansliets bemanning behöver frikopplas från ordinarie 

arbete med 50 % minst 6 månader innan val ska genomföras och med 100 % 
minst 3 månader före (semesterperiod ej inräknad) och 2 månader efter val.  

• Andra möjligheter till telefonsupport behöver ses över. 
• Tryckeri och daglig verksamhet får fortsatt uppdrag med att hjälpa till med 

kopiering, framtagning av visst valmaterial (block, pennor, snoddar, affischer 
mm).  

• Valkansliet ombesörjer informations- och kallelseutskick till röstmottagare. 
• Undersök om taggar kan ersättas med nycklar till röstnings- och vallokaler. 
• Minst två personer från EAS med erfarenhet från rutinerna i anslutning till val 

avsätts till valkansliets förfogande under perioden då valmaterial packas, 
utbildningar sker, ut och inleveranser av valmaterial samt efterarbete med att 
omhänderta material och iordningställa i arbetslokalen efter valet. 
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Åtgärdsförslag 2: Samarbetet med Postnord 

• Postnord behöver skicka över säkerhetspåsar i god tid (minst 14 dagar) innan 
förtidsröstningen påbörjas, så att dessa kan följa med i leveranserna av 
valmaterial. Dessutom behöver de säkerställa att rätt antal säkerhetspåsar 
levereras.  

• Postnord behöver säkerställa att hämtning av förtidsröster verkligen sker efter 
varje avslutad förtidsröstning.  

• Postnord behöver se till att Valnämndens kvittensblankett över antal 
förtidsröster och omslag följer med i samband med utkörningen av förtidsröster 
på valdagen. 

 
Åtgärdsförslag 3: Förråd och arbetsutrymme för valmaterial 
• Valnämndens arbetslokal bör ingå i städenhetens organisation under perioder då val 

stundar och valkansliets personal använder lokalen. 
• Undersök med Sektor Samhälle om lokalen kan nyttjas för möten i andra 

kommunala sammanhang under perioder då valkansliet inte använder lokalen. 
 
Åtgärdsförslag 4: Utbildningar för ordförande och vice ordförande i vallokal,   
arbetsledare i röstningslokal samt röstmottagare 
• Inför kommande val ska en fördjupad utbildning för ordförande och arbetsledare 

ske, innehållande praktiska moment för hantering av valmaterial och 
iordningställande i en röstnings- och vallokal. I samband med utbildningen ska 
valnämndens förslag till möblering i lokalen tas upp samt genomgång av upplägget 
för valsedlar. 
- För arbetsledare ska utbildningen omfatta fördjupad genomgång av rutiner och 
instruktioner samt hur röster från ambulerande röstmottagare tas om hand.  
- För ordförande och vice ordförande ska utbildningen omfatta fördjupad 
genomgång av rutiner och instruktioner samt hur tjänstgöring på valdagen 
schemaläggs.  

• För röstmottagare delas utbildningstillfällen in i distriktsordning där ordförande 
deltar tillsammans med röstmottagarna, tillhörande hens valdistrikt för en mer 
praktisk genomgång baserad på de lokala instruktionerna. Valkansliets personal 
leder utbildningen och minglar runt bland grupperna och stöttar. 

• Ett särskilt utbildningstillfälle för ambulerande röstmottagare ska genomföras. 
• Ett särskilt utbildningstillfälle för supportpersonalen ska genomföras samt att 

personalen också kallas till utbildning för ordförandeutbildningen. 
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• Utbildningstillfällen ska förläggas 2 veckor innan förtidsröstning påbörjas och 2 
veckor innan valdagen. 

 
Åtgärdsförslag 5: Bokning och granskning av röstnings- och vallokaler 
• Röstningslokalerna Storbrunn, Alunda bibliotek och Bruksgymnasiet foajé behöver 

ersättas av andra lämpliga röstningslokaler. 
• Vallokalerna Storbrunn, Bruksgymnasiet matsal och Stora Torget samt Biografen i 

Öregrund behöver ses över vad gäller utrymme, möblering samt belysning 
alternativt ersättas av andra lämpliga vallokaler. 

 
Åtgärdsförslag 6: Rekrytering av röstmottagare till röstnings- och vallokaler, 
utökad bemanning 
• Röstningslokalerna är i behov av ytterligare en person/lokal under förtidsröstningen. 
• Valdistrikten är i behov av ytterligare två personer/lokal för tjänstgöring förmiddag 

(granskning av förtidsröster) och efter stängning (röstsammanräkning).   
• Bemanningen i reservpoolen behöver utökas. 
 
Åtgärdsförslag 7: Rutiner och arbetssätt 
• Kontinuerliga avstämningar av checklistorna för valkansliets uppdrag ska föredras 

av ansvariga tjänstemän i samband med valkansliets samordningsmöten som ska 
genomföras en gång i månaden med start 6 månader innan valets genomförande. 

• Valkansliet får i uppdrag att införskaffa lämpliga, rymliga förvaringslådor som kan 
förses med kodlås till röstnings- och vallokaler. 

• Valkansliet får i uppdrag att göra tjänstgöringsblanketten digitalt ifyllningsbar. 
• Ta upp fråga med Valmyndigheten kring ångerrätten. 
• Valkansliet får i uppdrag att genomföra en översyn av upplägg för bokning av 

ambulerande röstmottagare. 
 
Åtgärdsförslag 8: Förtidsröstning/Valdag 
• Utökad tid för att iordningställa vallokaler, dagen innan val ska införas. 
• Informationsansvarig får i uppdrag att se över annonseringens utformning och 

eventuellt dela in annonserna i olika valformer (t.ex. Ambulerande röstmottagning). 
• Personer med professionell kompetens för kommunicering med äldre med 

sjukdomstillstånd kan utgöra ambulerande röstmottagare. Förtroendevalda från 
valnämnden finns som back-up.  
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• Packlistor för valmaterial till röstnings- och vallokaler ska uppdateras och 
valmaterialet utökas. Omslag och valkuvert behöver ses över. 

• I lokal instruktion ska det framgå att valskärmstyget förvaras i urna (detta för att 
undvika att tyget skadas och smutsas ner under transport). 

• I rutin för oplanerade avbrott bör säker förvaring av förtidsrösterna tas med. 
• En översyn av förtidsröstningslokalernas öppettider behövs för att få till en bättre 

organisering för akuta uppdrag som inkommer till supporten. 
• Arvodesinformationen behöver förtydligas med att arvodet omfattar 

tillhandahållandet av egen förtäring etc. 
• Möjlighet för partierna att i förväg lämna in sina namnvalsedlar till valkansliet för 

gemensam distribution till röstnings- och vallokaler ska undersökas. 
• En utredning över förkortad öppethållandetid under valdagen för vissa vallokaler 

ska genomföras.  
 
 

Sammanfattning 
Valarbetet i Östhammars kommun har för såväl valnämnd, valkansli, röstmottagare och 
samarbetspartners fungerat bra och valet har genomförts på ett rättssäkert sätt. 
Valnämndens rutiner har varit till stor hjälp och valkansliets insatser bedöms vara 
uppskattade.  
 
Valresultat 2022 för Östhammar 
Riksdagsval >> 
Regionval >> 
Kommunval >> 
 
Valresultat 2022 för Kommunfullmäktige Östhammar >> 
Protokoll slutlig sammanräkning Östhammar >> 
 

Bemanning 
Förutom anställd personal och samarbeten med interna och externa leverantörer 
genomför valnämndens förtroendevalda också praktiska uppgifter vid vissa tillfällen. 
 

https://valresultat.svt.se/2022/riksdagsval-0382-osthammar.html
https://valresultat.svt.se/2022/regionval-0382-osthammar.html
https://valresultat.svt.se/2022/kommunval-0382-osthammar.html
https://resultat.val.se/val2022/slutlig/KF/kommun/03/0382
https://resultat.val.se/protokoll/protokoll_Val_20220911_0382_KF.pdf
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Anställd personal 
Bemanningen förutom röstmottagare är valkansliet (Kersti Ingemarsson, Maria Wallin, 
Anna Lidvall Gräll, Thomas Tidstrand och till viss del Lennart Jonasson) och interna 
samarbetspartners framförallt inom Östhammar direkt, enheten för arbete och 
sysselsättning (EAS), arbetsledare fastighetsdrift, kommunkafeterian, marknad- och 
kommunikation, GIS-samordnare, kommunens tryckeri med hjälp av daglig verksamhet 
Framsteg, beredskaps- och säkerhetssamordnare samt Bevakningspoolen. 
 
Redan i oktober 2021 påbörjades valarbetet inför valet 2022. Valnämnden har 
genomfört 9 sammanträden fram till valdagen.  
 
Valsamordnare, utbildningsansvarig och materialansvarig har haft onormalt hög 
arbetsbelastning från Q2/2022 och det har varit besvärligt/stressig/påfrestande att 
hantera sina ordinarie arbetsuppgifter inom Kansli och Upphandling i anslutning till 
valarbetet. Både innan och efter sommarperioden fram till valdagen har den normala 
arbetstiden överskridits rejält. Till detta tillkommer valdagen, valnämndens 
uppsamlingsräkning (onsdagsräkning) valkansliet uppföljning och utvärdering efter 
valet, granskning av tjänstgöringsrapporter, omhändertagande av returer av valmaterial 
från röstnings- och vallokaler, svar på myndigheters enkäter samt avstämning för 
återlämning av taggar till röstnings- och vallokaler.  
 
Arbetsuppgifterna har varit uppdelade i olika block  
 
Sakkunnig i relevant lagstiftning (Lennart) 
uppdraget kunde ej utföras pga. att tjänstemannen fick för många andra uppdrag i sin 
anställning. (Åtgärdsförslag 1). 
 
Utbetalningsansvarig, arvoden (Pär) 
har haft det ledande arbetet inom HR som arbetat enligt checklista Arvoden. Har 
tillsammans med personalen deltagit i avstämningsmöten med Valkansliet. 
  
Materialansvarig (Maria)  
har arbetat enligt checklista Valmaterial samt deltagit i möten med Valnämnden, 
valkansliet och andra samarbetsforum. Har också i samband med förberedelser inför 
valet och under valveckan varit delaktig i utlägg av information på kommunens 
Instagram. (Åtgärdsförslag 1). 
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Utbildningsansvarig (Anna)  
har arbetat enligt checklista Utbildning samt 
deltagit i valkonferens samt möten med Valnämnden, valkansliet och andra 
samarbetsforum. (Åtgärdsförslag 1). 
 
Samordnare/valnämndens sekreterare (Kersti)  
har arbetat utifrån samtliga checklistor; Arvode, Ekonomi, Informationsinsatser, 
Kundsupport, Röstmottagare, Röstningslokaler, Sakkunnig valtjänsteman, Sekreterare, 
Utbildning, Säkerhet, Valdistrikt, Valmaterial, Valnämnden samt Utvärdering. I 
samband med förberedelser inför valet och under valveckan har samordning för 
stafettpinnen till kommunens Instagram skett. Utöver detta har handläggning av 10 
åtgärdsförslag efter EU-valet 2019 handlagts och slutförts samt annat administrativt 
arbete, såsom planering, avstämningsmöten, sammanträden, informationsutskick, 
expediering av beslut, delegationsbeslut, diarieföring och publiceringar på webben, 
offentliga arkivet och i valnämndens arbetsrum. Svarat på enkäter, granskat 
tjänstgöringsrapporter och har gett ut påminnelse om inlämning av 
tjänstgöringsrapporter och återlämning av taggar. (Åtgärdsförslag 1). 
 
Informationsansvarig (Eva)  
har arbetat enligt checklista för Informationsinsatser samt ombesörjt mediabevakning på 
valdagen samt deltagit i möten med Valnämnden och valkansliet. (Åtgärdsförslag 7) 
 
Ansvarig för särskilda insatser (Thomas)  
har arbetat enligt checklista för Röstningslokaler samt deltagit i möten med 
Valnämnden och valkansliet. (Åtgärdsförslag 1). 
 

Samarbeten 
 
Östhammar Direkt  
Samarbetet har fungerat bra. Däremot uppstod stora problem i och med kommunens nya 
telefonväxelsystem som gjorde att röstmottagare och allmänhet hamnade i telefonkö hos 
Östhammar Direkt under dagtid. Önskemål finns om ett direktnummer till supporten, 
både dag- och kvällstid. På valdagsnatten slutade vidarekopplingen till valkansliets 
support att fungera. (Åtgärdsförslag 1). 
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Tryckeri och daglig verksamhet Framsteg  
Samarbetet har fungerat bra. Personalen har varit till stor hjälp men det har krävts 
extremt noggrann arbetsledning, det har inte räckt med genomgångar inför och skriftliga 
instruktioner. Påtalas att kallelseutskick till utbildningar blandades ihop och många 
röstmottagare fick felaktiga försändelser, vilket var förvirrande för alla parter. 
(Åtgärdsförslag 1). 
 
Kommunikatörer, beredskaps- och säkerhetssamordnare, GIS-samordnare och 
Bevakningspoolen  
Samarbetet har fungerat bra. Dock hade valnämnden gärna sett en större delaktighet och 
återkoppling från beredskaps- och säkerhetssamordnaren. 

 
Enheten för arbete och sysselsättning (EAS)  
Samarbetet har fungerat bra. Dock kan nämnas att överenskommelse om tjänsteuppdrag 
hamnade i skymundan i starten p.g.a. semester och sjukfrånvaro. I uppdraget behövs 
erfaren personal för att möblera inför utbildningstillfällen samt organisera och 
kommunicera med kontaktpersoner inför utkörning och retur av valmaterial.  
Valkansliet har också märkt att stort behov av extra personal behövs efter valet 
framförallt med bortforsling av förbrukat valmaterial och för iordningställandet i 
arbetslokalen. (Åtgärdsförslag 1). 
 
Postnord  
Samarbetet har fungerat bra. Dock kan nämnas att postens säkerhetspåsar (används till 
externa förtidsröster) till förtidsröstningen inkom dagen innan förtidsröstningen skulle 
påbörjas och efter att valmaterialet skickats ut till lokalerna, vilket medförde extra 
utkörningar till samtliga lokaler. Dessutom saknades det säkerhetspåsar och en extra 
beställning fick göras. En hämtning av förtidsröster uteblev efter röstningslokalens 
stängning vid Bruksgymnasiet den 5 september 2022. I samband med leverans av 
förtidsröster till valdistrikten på valdagen saknade valdistrikten Valnämndens 
kvittensblankett över antal förtidsröster och omslag. Även röstmottagarna tycker att 
samarbetet har fungerat mycket bra och personalen har var väldigt bra och hjälpsamma. 
(Åtgärdsförslag 2). 
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Förberedelser 
 
Packning av valmaterial samt förråd och arbetsutrymme för valmaterial 
Packning och förvaring av allt valmaterial har fungerat bra med hjälp från 
förtroendevalda i valnämnden. Den nya lokalen för förvaring av allt valmaterial är till 
stor belåtenhet då den uppfyller kravet för att allt material ryms och personalen ska få 
utrymme och plats att utföra sitt arbete. Däremot har det funnits behov av städning i 
lokalen, framförallt i wc-utrymmet. (Åtgärdsförslag 3). 
 
Utbildningar av röstmottagare  
var baserade på Valmyndighetens material, dels filmer som röstmottagarna har sett 
hemma och en föreläsning med samma filmer kombinerat med information om lokala 
rutiner. Röstmottagarna har även fått läsa instruktioner från Valmyndigheten och 
valkansliet. Sju föreläsningstillfällen har genomförts, uppdelat för ordförande/vice 
ordförande i vallokal, arbetsledare i röstningslokal, röstmottagare enbart förtidsröstning, 
röstmottagare enbart valdag, röstmottagare med uppdrag vid både förtidsröstning och 
valdag samt ett för röstmottagare inom reservpoolen. Utbildningarna har gått bra men 
det var många som inte dök upp eller meddelade förhinder till de utbildningstillfällen 
som var belägna i början av augusti månad.   
 
Övervägande har varit nöjda med valmyndighetens handledningar och webbaserade 
utbildningsprogram och tycker de har fått den information som behövts för att kunna 
genomföra ett rättssäkert val. De flesta känner sig nöjda med valkansliets 
utbildningstillfälle/n. Mer praktiska uppgifter och genomgångar efterfrågas.  
Utbildningstillfällen bör inte läggas i början av augusti månad då många har sin 
semesterperiod. Önskemål att de som ska tjänstgöra tillsammans i samma lokal får sitta 
tillsammans under utbildningstillfället för att lära känna varandra. (Åtgärdsförslag 4). 
 
Bokning och granskning av röstnings- och vallokaler  
genomfördes på ett utsökt sätt. Kan nämnas att uppdraget medförde en stor del 
administrativt arbete och ett flertal återbesök med anledning av bristande närvaro från 
berörda som blivit inbjudna att delta. Även arbetet med särskilda insatser vid 
Olandshallen och Kristinelundsskolans gymnastiksal krävde flera arbetsdagar. All 
dokumentation finns diarieförd och publicerad i valnämndens arbetsrum. Övervägande 
har tyckt att valnämndens förslag till möblering i lokalerna fungerat tillfredställande. I 
några lokaler finns brister påtalade. (Åtgärdsförslag 5). 
 



osthammar.se 
 

Förordnande av röstmottagare 
Inför valet 2022 förordnade Valnämnden 118 röstmottagare. De flesta tycker att 
informationen om vilka uppdrag de förordnats till varit tydlig och lätt att ta till sig. Till 
en början förordnades 8 röstmottagare till reservpoolen, varav 3 för förtidsröstningen. 
Under valveckan förordnades ytterligare 7 röstmottagare till reservpoolen. P.g.a. avhopp 
och sjukdomar räckte inte bemanningen i reservpoolen till. Redan innan valdagen hade 
samtliga fått tjänstgöringsuppdrag. (Åtgärdsförslag 6). 
 
Rutiner och arbetssätt 
Lokala instruktioner har tagits fram av valkansliet för förtidsröstning, valdag, 
oplanerade avbrott, rapportering av incidenter och sabotage i och kring röstnings- och 
vallokaler samt regel för politiska aktiviteter, propaganda och övriga aktiviteter vid 
röstmottagningsställen i Östhammars kommun. 
 
Några problem som uppmärksammats är: 

• Många har haft svårt att ta del av instruktionerna. Istället har man valt att ställa frågor 
direkt till myndighetslådan och telefonsupporten, vilket har ökat inkommande samtal 
och mejl.  

• Undan plockning av valmaterial, tömning av sopkorgar och iordningställande av 
röstnings- och vallokaler efter avslut har inte fungerat tillfredsställande. 
 
Röstmottagare anser att valnämndens rutiner varit till hjälp i arbetet som röstmottagare 
och det har fungerat bra med att få valnämndens information digitalt. Dock önskas en 
mer lätt överskådlig handling över de ”vanligast och viktigaste” punkterna. 
Tjänstgöringsblanketten har förenklats och var lätt att fylla i. 
Upprättade checklistor för valkansliet har varit till stor hjälp i organisering och uppdrag.  
Valkansliets personal har haft bra koll på arbetsflödet och på vem som gör vad, dock 
har inte listorna uppdaterats i den utsträckning som var önskat. (Åtgärdsförslag 7). 

 
Förtidsröstning 
Statistik över mottagna förtidsröster >> 
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Röstningslokaler 
 
Storbrunn Östhammar 
Lokalen anses för liten och det blev trångt i gången då långa köer bildades och det fanns 
inte utrymme för stolar för de äldre att slå sig ner i. Lokalens möbler fick flyttas och 
förvaras på annan plats i under röstningsperioden. Det var problem med att få taggen att 
fungera. Bevakningspoolen fick kontaktas. Det behövdes även en kod för att ta sig in i 
utrymmet där valmaterialet kunde förvaras.  
 
Biblioteket Alunda 
Lokalen anses för liten och det blev trångt i bibliotekslokalen då långa köer bildades 
och det fanns inte utrymme för stolar för de äldre att slå sig ner i.  Det var problem med 
att få taggen att fungera. Bevakningspoolen fick kontaktas. Det behövdes även en 
nyckel in till biblioteket, vilken fick tillverkas för valnämndens räkning. Valnämndens 
förslag till möblering fick frångås för att kunna säkerställa valhemligheten. Skyltning 
till lokalen behöver förbättras. 
 
Folkets hus Österbybruk 
Lokalen har fungerat bra. 
 
Sven Persson hallen Öregrund 
Lokalen har fungerat bra. 
 
Bruksgymnasiet Gimo 
Foajén fungerar inte som förtidsröstningslokal. Det är många som rör sig igenom ytan 
på dagtid och de stundtals långa köerna har stoppat upp passage för eleverna. På 
kvällstid har belysningen varit undermålig och det har varit svårt att se valsedlar etc.  
 
Granhälla bygdegård Valö 
Lokalen har fungerat bra. 
 
Församlingshemmet Gräsö 
Lokalen har fungerat bra. 
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Ekebyskolan Ekeby 
Lokalen har fungerat bra. En extra (liten) nyckel behövdes för att dörren skulle kunna 
ställas upp. 
 
Söderögården Långalma 
Lokalen har fungerat bra. Valnämndens möbleringskiss var inte optimalt då skärmarna 
skulle vara placerade vid fönster. 
 
Folkets hus Hargshamn 
Lokalen har fungerat bra. 
 
Kommunkontoret Östhammar på valdagen 
Lokalen har fungerat bra. 
 
Bemanning och öppettider 
Röstningslokalerna har varit bemannade med 4 röstmottagare vid varje 
öppethållandetillfälle och haft skiftande öppettider, förmiddag och eftermiddag samt 
vissa helger. Samarbetet mellan röstmottagarna har fungerat bra, däremot finns 
önskemål om utökad bemanning med minst en röstmottagare. (Åtgärdsförslag 6). 
Öppettiderna har varit tillfredsställande, både för röstmottagare och för väljare. 
Schemaläggningen har fungerat bra. Dock lämnas förslag om utökade öppettider sista 
dagarna innan val samt mindre öppettider sena kvällar. Många väljare kom på fel tider 
och förslag om att annonseringen är mer tydlig (större text) lämnas. Möjligen kan 
valnämnden informera om valet via direktutskick till hushållen. (Åtgärdsförslag 8). 
 
Ambulerande röstmottagning 
Två förtroendevalda från valnämnden har utgjort ambulerande röstmottagare. Två 
personer med professionell kompetens för kommunicering med äldre med 
sjukdomstillstånd har följt med under ambulerande röstmottagning. Totalt har 39 
personer haft ambulerande röstmottagning. De ambulerande röstmottagarna har 
önskemål om ett separat utbildningstillfälle. Vidare finns önskemål om att 
röstmottagarna ska få tydlig information om hur de hanterar röster från ambulerande. 
(Åtgärdsförslag 4). Föreslås att stopptid införs för bokning av ambulerande 
röstmottagning. (Åtgärdsförslag 7).  
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Valmaterial  
Det har varit svårt att hitta lämpligt förvaringsutrymme för valmaterialet från dess att 
materialet levererats till lokalen och under pågående förtidsröstningsperiod. 
(Åtgärdsförslag 7). 
Tyget till valskärmarna förvarades i lokalens urna, vilket förbryllade en del 
röstmottagare. Utskickat valmaterialet räckte inte till i samband förtidsröstningen. 
Valkansliet fick utföra dagliga och akuta transporter till röstningslokalerna.  Det var inte 
optimalt att röstningslokaler hade öppet kvällstid ena dagen och förmiddag dagen därpå, 
då det blev svårt för valkansliets personal att organisera resor för kompletteringar direkt 
på morgonen innan röstningslokalerna öppnades. Mestadels  har det rört sig om 
valkuvert, fönsterkuvert, omslag, säkerhetspåsar och i mindre omfattning även 
väljarförteckningar. Röstmottagarna har ansett att valmaterial i lokalen fyllt sin 
funktion. Önskemål om förstoringsglas, bättre saxar och fler brevknivar lämnas. Någon 
har också tyckt att namnskyltar till röstmottagarna ska finnas. Hälften har tyckt att det 
nya förslaget om att dela ut valkuvert efter att väljaren besökt valsedelstället inte 
bidragit till minskad köbildning. Fler valsedelställ och valskärmar önskas i samtliga 
lokaler. Under pågående röstmottagning har röstmottagare antytt att partiernas lämning 
av dess namnvalsedlar krävt extra arbete i lokalen. (Åtgärdsförslag 8).  
 
 

Valdag 
 
Vallokaler, distrikt och bemanning 
Varje valdistrikt bemannades med 8 röstmottagare. Schema för valdagen bör lämnas ut 
senast två veckor innan valdag och bör inte innehålla för långa arbetspass. 
(Åtgärdsförslag 4). Behov att få utökad bemanning till granskning av förtidsröster och 
eventuellt också till röstsammanräkningen finns. (Åtgärdsförslag 6).  
 
Föreslås att ångerrätten bör slopas då det skulle förenkla och effektivisera arbetet med 
förtidsrösterna. (Åtgärdsförslag 7).  Det skulle underlätta för tjänstgörande i 
valdistrikten om valnämnden kunde besluta om förkortad öppethållandetid under 
valdagen. Önskemål finns om att få mer tid till att iordningställa vallokalerna, dagen 
innan val samt någon form av förtäring i under valdagen. (Åtgärdsförslag 8). 
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Valmaterial 
Det har varit svårt att hitta lämpligt förvaringsutrymme för valmaterialet från dess att 
materialet levererats till lokalen fram till valdagen. (Åtgärdsförslag 7).  
Valmaterialet var tillräckligt på valdagen. Dock var det något valdistrikt som behövde 
påfyllning av valkuvert pga. felkonstruktion. En förvirring uppstod då det upptäcktes att 
ett flertal omslag till valdistrikten var felaktiga (inaktuella). (Åtgärdsförslag 8).   

Vallokaler 
 
Östhammars Centrum (1), Storbrunn 
Lokalen är något för liten och blev det för trångs i gången då långa köer bildades. Det 
fanns inget utrymme för att ställa fram stolar för de äldre att slå sig ner i, utmed kön. En 
annan utgång än ingång skulle förbättra trångheten i korridoren. 
 
Öregrund norr/Gräsö (3) 
Inga större anmärkningar. Belysningen var bristfällig.  
 
Öregrund söder/Söderön (4) 
Inga större anmärkningar. 
 
Ed (5) 
Inga större anmärkningar. Dock var ventilationen inte den bästa och stolarna var 
obekväma. Den föreslagna platsen för valsedlar fick justeras för att undvika att de som 
köade inte fick insyn. En röstmottagare insjuknade på valdagen och det fanns ingen 
reserv att tillgå. Personal från valkansliet hjälpte till med att granska viss del av 
förtidsrösterna under förmiddagen. 
 
Hargshamn/Boda (6) 
Inga större anmärkningar. Det var det svårt för väljare att gå till rätt vallokal eftersom 
gemensam ingång används.  
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Kristinelund/Boda (7) 
Inga större anmärkningar. Det var svårt för väljare att gå till rätt vallokal eftersom 
gemensam ingång används. En röstmottagare insjuknade på valdagen och det fanns 
ingen reserv att tillgå. Personal från valkansliet hjälpte till med att granska viss del av 
förtidsrösterna under förmiddagen. 
 
Norrskedika, Valö, Forsmark (8) 
Inga större anmärkningar. Några äldre tyckte att trapporna var jobbiga att ta sig upp till 
övervåningen i. (Hiss fanns).  
En röstmottagare insjuknade på valdagen och det fanns ingen reserv att tillgå. Personal 
från valnämnden hjälpte till i lokalen under förmiddagen. 
 
Alunda tätort (10) 
Inga större anmärkningar. 
 
Alunda/Ekeby (11) 
Inga större anmärkningar. Valnämndens förslag till möblering fick justeras för att få till 
flödet för väljare bättre. Större yta i Olandshallen är önskvärd.  
 
Gimo Västra (13) 
Inga större anmärkningar. Belysningen var bristfällig. 
 
Gimo, Hökhuvud/Vattensta (14) 
Inga större anmärkningar. Belysningen bristfällig. Otymplig placering av möbler i 
hörnet och intill stora fönster. Hade varit bättre med ingång direkt till Stora Torget då 
många gick fick fel vid den gemensamma ingången.  
 
Österbybruk/Morkarla (15) 
Inga större anmärkningar. 
 
Österbybruk, Dannemora/Film (16) 
Inga större anmärkningar. 
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Valnämndens tjänstgöring på valdagen/valnatten 
 
Mandatperiod 
För mandatperioden 2019-07-01 – 2022-12-31 har valnämnden bestått av 14 ledamöter 
och ersättare. I samband med valdagen var 12 tjänstgörande. 
 
Dagen innan val  
iordningställde Lennart Owenius och Mats Ingemarsson valnämndens röstningslokal på 
kommunkontoret. Samtidigt utfördes administrativa förberedelser inför valdagen av 
Kersti Ingemarsson.   
 
Arbetsfördelning på valdagen 
Camilla Strandman, Mika Muhonen och Lennart Owenius ansvarade för telefonsupport 
gentemot valdistriktens ordförande/vice ordförande inklusive avstämning bemanning, 
material, mottagna förtidsröster och incidenter.  
 
Camilla var även behjälplig i valdistrikt 8 viss tid under dagen med anledning av att en i 
bemanningen lämnat förhinder till tjänstgöring. Presidiet bemannade valnämndens 
mottagning på valnatten. 
 
Lennart Eriksson, Irmeli Bellander, Sandra Hansson, Sune Pettersson, Mats 
Ingemarsson, Desireé Mattsson och Eva Fredriksson ansvarade för mottagning av 
förtidsröster i röstningslokalen. Sune, Mats och Desireé bemannade valnämndens 
mottagning på valnatten tillsammans med presidiet. 
 
Desireé Mattsson och Ingrid Gustavsson tjänstgjorde som ambulerande röstmottagare. 
 
Eva Fredriksson, Tony Strand och Sandra Hansson ombesörjde transporter med 
valmaterial till vallokalerna.  
 
Kersti Ingemarsson ansvarade för schemaläggningen under valdagen, tjänstgjorde 
växelvis med valkansliets support (bokning av ambulerande röstmottagare samt frågor 
från allmänhet och valdistrikt) och granskning av viss del förtidsröster i valdistrikt 5 
med anledning av att en i bemanningen lämnat förhinder till tjänstgöring. Utgjorde även 
ambulerande röstmottagare vid ett tillfälle då Desireé var upptagen med 
förtidsröstningen. 
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Maria Wallin tjänstgjorde växelvis med valkansliets support (bokning av ambulerande 
röstmottagare samt frågor från allmänhet och valdistrikt) och omhändertagandet av 
nycklar m.m. från valdistrikten under valnatten. 
 
Eva Fischer ansvarade för kontinuerlig mediabevakning under hela dagen. 
 
Anna Lidvall Gräll besökte valdistrikt 14 med en rättelse till röstlängden, var presidiet 
behjälplig som sakkunnig - både under dagen och valnatten, tjänstgjorde växelvis med 
valkansliets support (bokning av ambulerande röstmottagare samt frågor från allmänhet 
och valdistrikt) och granskning av viss del förtidsröster i valdistrikt 7 med anledning av 
att en i bemanningen lämnat förhinder till tjänstgöring.  
 
Schemaläggningen fungerade, men de flesta tjänstgörande fick utökad tjänstgöringstid 
med anledning av att valdistrikten behövde förstärkning samt att ledamöter i 
valnämnden utgjorde ambulerande röstmottagare. Här kan påtalas att hela valnämnden 
behöver kunna tjänstgöra under valdagen för att raster och vila ska kunna räknas in i 
schemaläggningen. (Åtgärdsförslag 7 och 8). 
 

Valmaterial efter valet 
EAS hämtar upp valmaterial från samtliga röstningslokaler efter genomförd 
förtidsröstning. Material från samtliga vallokaler hämtas efter valdagen. I ett flertal 
röstnings- och vallokaler var inte materialet ihop plockat, vilket medförde fler insatser 
än vad som fanns i deras uppdrag. (Åtgärdsförslag 4). 
 
Det krävs stora insatser från Valkansliet att omhänderta returnerat valmaterial från 
röstnings- och vallokaler. Bl.a. sker gallring av förbrukade valsedlar och handlingar. 
Valskärmar ställs i ordning och spänns ihop. Pennor, gem, snoddar, saxar, knivar m.m. 
sorteras. Omslag, fönsterkuvert och valkuvert sorteras. Inventering av allt kvarvarande 
material samt bortforsling av gallrat material och tomma kartonger sker.  
(Åtgärdsuppdrag 1). 
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Övrigt 
I utvärderingen har följande kommentarer lämnats 

• Valarbetet kändes välplanerat och genomtänkt 
• Att det blev långa köer gick inte att förutspå 
• En mycket trevlig upplevelse 
• Det är en viktig syssla att få vara med och arbeta för demokratin 
• En eloge till medarbetarna för ett väl genomfört jobb på valnatten 
• Tack för förtroendet 
• Otroligt roligt att få vara med och jobba med valet 
• Ser fram emot nästa val 
• Gör gärna om det igen 
• Tack för att jag fick vara med 
• Mycket bra samarbete i lokalerna 
• Intressant och rolig dag 
• Enkel och tydlig tjänstgöringsrapport 

 



 

 
 
 Sid 
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Valnämnden 
Kersti Ingemarsson, sekreterare 
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Verksamhetsberättelse 2022 
för Valnämnden 
 
Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige, EU-parlamentet och folkomröstningar.  
Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen och kommunalla-
gen. Utöver bestämmelserna i vallagen och kommunallagen följer valnämnden Valmyn-
dighetens manualer och instruktioner från Länsstyrelsen. Till det ordinarie arbetet med val 
tillkommer ett antal uppdrag som valnämnden beslutar om, utifrån utvärdering som sker 
efter genomfört val.  
 
Ledamöter Ersättare 
Camilla Strandman (C), ordförande Oskar Rahm (C)  
Mika Muhononen (S), vice ordförande Mats Ingemarsson (S) 
Lennart Owenius (M), andre vice ordförande Eva Fredriksson (KD) 
Desirrée Mattsson (S) Ingrid Gustafsson (S) 
Lennart Eriksson (C) Sandra Hansson (C) 
Sune Pettersson (M) Irmeli Bellander (L) 
Tony Strand (SD) Richard Halvarsson (SD) 
 
Sekreterare 
Kersti Ingemarsson har varit sekreterare under 2022. 
 
Årets händelser 
Valnämnden har haft sammanträden vid 7 tillfällen under året. Inför varje sammanträde 
har presidiet haft digitala beredningsmöten. Valnämndens presidium har vid ett tillfälle 
sammanträtt för att behandla åtkomst och behörighet till Valmyndighetens nya valdatasy-
stem Valid. Valkansliets tjänstemän har bistått nämnden med administration, kontroller, 
bokningar, utredningar etc. 
 
Under året har valnämnden behandlat; 

• Val av ambulerande röstmottagare, vårdperson och fastställt bokningsbara tider 
• Val av bemanning för support i samband med förtidsröstningen 
• Förordnat röstmottagare till röstnings- och vallokaler samt fördelat uppdrag  
• Förordnat röstmottagare till reservpool 
• Beslutat om öppettider och tjänstgöringstider vid förtidsröstningen 
• Beslutat om utbildningsdagar samt medverkat vid genomförandet av dessa 
• Beslutat om förslag till arvode under val till riksdag, kommun- och regionfullmäk-

tige, europaparlamentet och folkomröstningar 
• Kontroll av röstnings- och vallokaler samt behovet av särskilda insatser 
• Beslutat om inköp av valmaterial (utrustning till ambuleringen, valsedelställ, ur-

nor, valskärmar och skyltställ m.m.) 
• Deltagit i utbildningar; valsäkerhet, incidentrapportering, utmaningar och möjlig-

heter samt Länsstyrelsens valkonferens  
• Upphandlat extern tjänst för hämtning och sortering av förtidsröster (Postnord) 
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• Överenskommelse för intern tjänst för transporter av valmaterial och möblering i 

samband med utbildningstillfällen (EAS) 
• Svar till partier som frågat om hjälp med utläggning av valsedlar 
• Beslutat om arvodesinformation och rapportering (tjänstgöringsblankett) 
• Beslutat om teckningsrätt för hantering av förtidsröster och andra värdehandlingar 
• Beslutat om delegation kring rättelse i röstlängden inför valdagen 
• Beslutat om nytt dataskyddsombud 
• Beslutat om bemanning och arbetsfördelning vid valnämndens preliminära röst-

räkning 
• Beslutat om delegation till valnämndens presidium avseende beslut om ersättande 

ordförande/vice ordförande samt röstmottagare i vallokal och ersättande arbetsle-
dare samt röstmottagare i röstningslokal 

• Fastställt kommunikationsplan 
• Fastställt regel för politiska aktiviteter, propaganda och övriga aktiviteter vid röst-

ningsställen i Östhammars kommun 
• Fastställt rutin för rapportering av incidenter och sabotage i och kring röstnings- 

och vallokaler 
• Fastställt lokala instruktioner för förtidsröstning och valdag 
• Fastställt schemaläggning för valnämnden och valkansliets uppdrag på valdagen 
• Fastställt tid och plats för valnämndens preliminära rösträkning samt kungjort 

densamma 
• Fastställt verksamhetsskyddsanalys  
• Fastställt rutin för oplanerade avbrott 
• Fastställt utvärdering av genomförandet av val 2022 
• Fastställt sammanträdesdagar 2023 
• Fastställt verksamhetsplan 2023 

 
Valnämndens presidium har haft support i samband med förtidsröstningens öppettider, 
kvällstid. Förtroendevalda i nämnden har hjälp till med buntning av valsedlar och pack-
ning av valmaterial och två från nämnden har utgjort ambulerande röstmottagare. 
 
Utifrån utvärdering av genomförandet av val till Europaparlamentet 2019 har valnämnden 
behandlat och slutfört 9 av 10 åtgärdsförslag; 
Åtgärdsförslag 1:  Lokalbokningsprocessen 
Åtgärdsförslag 2:  Samarbete för hämtning och sortering av förtidsröster samt trans-

porter av material 
Åtgärdsförslag 3:  Arvodesinformation och rapportering 
Åtgärdsförslag 4:  Rekrytering av röstmottagare, ordförande och arbetsledare 
Åtgärdsförslag 6:  Lokaler för förvaring och hantering av valmaterial 
Åtgärdsförslag 7:  Avskärmningar till valsedelsställ 
Åtgärdsförslag 8:  Utbildning av röstmottagare, ordförande och arbetsledare 
Åtgärdsförslag 9: Sedelräknare 
Åtgärdsförslag 10:  Ambulerande röstmottagning 
 
Återstår 
Åtgärdsförslag 5:  Föreningar som avlastning till röstmottagare/extra service. 

Finns med i utvärderingen av genomförandet av val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022. 
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Valnämnden  
Kersti Ingemarsson, sekreterare 
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Verksamhetsplan 2023 
för Valnämnden 
 
Verksamhetsområde 
Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige, EU-parlamentet och folkomröstningar.  
Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen och kommunalla-
gen. 

 

Planeringsförutsättningar 
År 2024 är det val till Europaparlamentet. Datum är ännu inte fastställt. 
Valnämnden påbörjar sitt arbete ca 1 år innan val ska genomföras. 
Valnämnden informerar kommuninnevånare och alla andra intresserade via kommunens 
hemsida www.osthammar.se . 

 

Verksamhetsplanering och uppdrag 2023 
Nämnden planerar tre sammanträden under hösten 2023 enligt nedan; 

 
Dag Tid Plats 
31 augusti 13-16 SR Ormön 
26 oktober 13-16 SR Ormön 
14 december 13-16 SR Ormön 
 
Utöver bestämmelserna i vallagen och kommunallagen följer valnämnden Valmyndighet-
ens manualer och instruktioner från Länsstyrelsen.  
 
Utöver det ordinarie arbetet med val har valnämnden beslutat om ett antal uppdrag inför 
valet 2024 som sammanfattningsvis innebär: 

• Rekrytera röstmottagare, ordförande och arbetsledare till våra röstnings- och val-
lokaler (utökad personalförsörjning) 

• Utreda andra möjligheter till telefonsupport 
• Utreda administrativt upplägg för bokning av ambulerande röstmottagare 
• Utreda nyckel/tagg frågan till röstnings- och vallokaler 
• Utreda möjlighet att använda föreningar som avlastning vid vallokaler 
• Utreda om valkansliets arbetslokal kan nyttjas för möten i andra kommunala 

sammanhang 
• Utreda förtidsröstningslokalernas öppethållande tider 
• Utreda möjligheten till förkortat öppethållande, kvällstid i vallokal på valdagen 

(vissa vallokaler) 
• Utreda möjlighet till nya röstningslokaler i Östhammar, Alunda och Gimo 
• Utreda möjlighet till nya vallokaler i Östhammar och Gimo 

http://www.osthammar.se/
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• Utreda möjlighet till förbättrad belysning i vallokal Öregrund 
• Upphandla rymliga förvaringslådor för valmaterial som kan förses med kodlås till 

röstnings- och vallokaler 
• Utveckla och förtydliga lokala instruktioner och annat informationsmaterial 
• Utveckla utbildningar för support, ambulerande, röstmottagare, arbetsledare och 

ordförande 
• Utveckla avstämningar av valkansliets checklistor 
• Utreda fråga kring ångerrätten 
• Utreda möjlighet till digitalt ifyllningsbara tjänstgöringsblanketter 
• Utveckla annonseringens utformning kring val 
• Utreda möjlighet att hjälpa partierna med distribution av namnvalsedlar 

Dessutom ska en Internkontrollplan för Valnämnden 2024 upprättas i slutet av 2023. 
 

Budget 
Riksdagen beslutar om kommunernas statsbidrag i samband med att val ska genomföras. 
Bidraget kan variera beroende på andel av det totala antalet röstberättigade vid val.  
Under 2023 kommer inget statsbidrag att erhållas.  
 
Kommunen har budgeterat 110 tkr för valnämndens verksamhet 2023. Kostnader som 
uppkommer i samband med Valnämndens arbete 2023 anslagstäcks från budgetposten 
Politik, ansvar 101000, ändamål 9053, verksamhet 13011. 
 

 

Presidiet 
Valnämnden 
 
 
 
Camilla Strandman (C) 
Ordförande     Mika Muhonen (S) 
      Vice ordförande 
 
 
Lennart Owenius (M) 
Andre vice ordförande 



Hej röstmottagare i vallokal, valet 2022 

John Högström forskare i statsvetenskap vid Mittuniversitet och Christian Jerhov 
valsamordnare Lerums kommun kommer i samband med valet 2022 genomföra en 
enkätstudie bland röstmottagarna i Sverige. Enkätstudien syftar till att öka kunskapen om hur 
röstmottagare i Sverige upplever hur val genomförs. Inga känsliga uppgifter som kan äventyra 
den personliga integriteten ingår i enkäten. De röstmottagare som deltar i studien är anonyma 
och kan inte identifieras av någon, och de som ansvarar för studien kommer alltså inte att ha 
kännedom om vilka som besvarat enkäten. Svaren kommer endast att användas i statistiska 
sammanställningar och enskilda personer kommer inte att kunna identifieras. Resultaten 
kommer senare att redovisas i en vetenskaplig studie. De kommer även att sammanställa 
resultaten i en rapport och skicka den till samtliga kommuner som vill ta del av resultaten. 
Tidsplanen är att de ska vara klara med återrapporteringen senast den 31 mars 2023. Det är 
helt frivilligt att delta och personer som deltar kan när som helst avbryta sitt deltagande i 
studien utan att ange något skäl. Enkäten ska besvaras av röstmottagare som tjänstgjort i 
vallokal under valdagen.  Det uppskattas om ni besvarar enkäten redan under september 
månad. Enkäten kommer att stängas den 1 november 2022 och därefter är det inte möjligt att 
besvara enkäten.  

Informationsbrevet om enkätstudien bifogas i detta mejl. Det är viktigt att ni som tänker delta 
i studien läser informationsbrevet innan ni besvarar enkäten. Tidsåtgången att besvara enkäten 
är cirka 15 minuter. När det gäller webbläsare så fungerar de vanligaste webbläsarna som 
Microsoft Edge och Google Chrome utmärk att använda när enkäten besvaras. Dock avråder 
de att använda Internet Explorer som webbläsare eftersom problem med enkäten då kan 
uppstå. Enkäten fungerar även att besvaras i mobiltelefon och på surfplatta. 

Länk till enkäten finns här: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=0212d8b54b2c 

Frågor om studien kan ställas till John Högström  
 

Tack för er hjälp! 

 
 



 

 

Informationsbrev 
 

Information om enkätstudien: ”Röstmottagares syn på hur val genomförs i Sverige”. 

I detta informationsbrev ges en tydlig och detaljerad information om studiens mål, betydelse 
och omfattning. Enkätstudien syftar till att öka kunskapen om hur röstmottagare i Sverige 
upplever hur val genomförs. Ett mejl innehållande en länk till enkäten skickas ut till samtliga 
kommuner i Sverige och förhoppningen är att ett stort antal röstmottagare får tillgång till 
enkäten och besvarar den. Dock är det helt frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande i studien utan att ange något skäl.   

Val är en av de viktigaste komponenterna i ett demokratiskt system och för att förtroendet för 
det demokratiska systemet som helhet ska vara stort är det viktigt att valen genomförs på ett 
tillförlitligt sätt. Därför är studier om hur röstmottagare upplever hur val genomförs viktiga 
för forskningen om förtroendet för demokratiska system. Målet med studien är att öka 
kunskapen om hur väl val genomförs i Sverige. Inga känsliga uppgifter som kan äventyra den 
personliga integriteten ingår i enkäten. De röstmottagare som deltar i studien är anonyma och 
kan inte identifieras av någon, och vi som ansvarar för studien kommer alltså inte att ha 
kännedom om vilka som besvarat enkäten. Dina svar kommer endast att användas i statistiska 
sammanställningar och enskilda personer kommer alltså inte att kunna identifieras. 
Resultaten kommer att sammanställas i en rapport och den kommer att skickas till samtliga 
kommuner som vill ta del av resultaten. Tidsplanen är att vi ska vara klar med 
återrapporteringen senast den 31 mars 2023. Resultaten kommer även att redovisas i en 
vetenskaplig studie. Forskningshuvudman för projektet är Mittuniversitetet. Med 
forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Om du tackar ja 
till att delta innebär det att du besvarar en enkät om hur du som röstmottagare upplevde valet 
2022. Tidsåtgången för att besvara enkäten är cirka 15 minuter. 

Vänligen notera att enkäten ska besvaras av röstmottagare som tjänstgjort i vallokal under 
valdagen, och de som tjänstgjort under förtidsröstningen ska inte besvara enkäten. 

Frågor om studien kan ställas till John Högström  
 

 



Hej! 
 
Valnämndens presidium har nu utvärderat arbetet kring valet 2022, och då bland mycket annat 
konstaterat att det är väldigt viktigt att partierna vid nominering av ledamöter till nämnden vet lite 
om hur nämndens arbete ser ut. Jag ber därför att detta mejl skickas ut till gruppledarna i alla partier. 
 
Valnämnden är ju en lite annorlunda nämnd då det mesta vi gör är helt lag- och regelstyrt och 
innehåller heller ingen direkt politisk verksamhet. Vidare förutsätts att alla ledamöter deltar på 
möten, det gäller också ersättare, även om ordinarie ledamot är med. Under framför allt valår 
arbetar vi med en mängd praktiska frågor, och det kulminerar månaden innan och under själva valet. 
Då är det obligatoriska utbildningar och direkt praktisk tjänstgöring med en mängd olika uppgifter, 
som kräver närvaro av samtliga ledamöter. 
 
Under den gångna mandatperioden har det varit lite glest när det gäller ersättarnas deltagande, 
något som verkligen märktes under själva valveckorna, då vi hade viss brist på folk i olika 
sammanhang. 
 
Vår uppmaning till partierna är, att ni nominerar nämndledamoter som kan delta på möten (vanligen 
eftermiddag kl 15- 17 på vardag och under valåret ca 1 g/månad). Vidare att de är införstådda i att 
det krävs praktiskt arbete under själva valen, också helg och kväll i viss mån. Kommande 
mandatperiod har vi ju först EU-val i juni 2024 och sedan ordinarie val i september 2026. Från 
valnämndens perspektiv hoppas vi slippa extraval därtill… 
 
Om ni har frågor kontakta gärna oss i valnämndens nuvarande presidium: Mika Muhonen (S) v ordf, 
Lennart Owenius (M) 2:e v ordförande eller Camilla Strandman (C), ordförande. 
 
Vänliga hälsningar från valnämnden och valkansliet 
 
genom Camilla Strandman 
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Enkätens syfte
Valmyndigheten skickar ut en enkätundersökning med syfte att utvärdera valens genomförande.
Denna enkät riktar sig till kommuner och handlar om hur genomförandet av val gick för
kommunen. Frågorna innefattar förberedelser och genomförandet av valen, om det förekom
några incidenter i er kommun och förbättringsområden inför nästa val etc. Enkäten inleds med
ett antal statistikfrågor för att sedan gå in på de olika områdena.

Så svarar du på enkäten
Enkäten består av 35 frågor. Det går bra att ta en paus genom att stänga ner enkäten och
återkomma vid ett senare tillfälle. När enkäten öppnas nästa gång är du kvar på samma ställe där
du avslutade. Det går bra att backa i enkäten om du vill ändra något tidigare svar. Frågorna är
numrerade, observera dock att vissa frågor endast visas beroende på hur man svarat på
föregående fråga. Ha även i åtanke att på en del frågor så ombeds du ange ett antal av något
och på dessa frågor kan du endast svara med siwror. Den sista dagen som du kan besvara
enkäten på är 14 oktober.

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen administreras av det oberoende undersökningsföretaget Indikator. Inga svar
kommer kunna kopplas till dig som person. Det enda som kommer att synas är vilken kommun
du svarar för. Dina uppgifter skyddas och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid frågor, kontakta Indikator genom följande mejladress: 

1. Vilken kommun svarar ni för? (Ange en kommun)

Östhammars kommun

STATISTIKFRÅGOR
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2. Vänligen ange det totala antalet felaktigt iordninggjorda ytterkuvert
för budröster i kommunen (se kvittens röd kasse för omslag per
valdistrikt samt uppgifter från röstningslokalerna).

Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

3

3. Vänligen ange det totala antalet ytterkuvert från godkända
budröster i kommunen (se kvittens röd kasse för omslag per valdistrikt
inklusive uppsamlingsdistrikten).

Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

74

4. Vänligen ange det totala antalet väljare som använt ambulerande
röstmottagare.

Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

39

5. Hur många i kommunen tjänstgjorde som ambulerande
röstmottagare?

Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

4
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6. Vänligen ange det totala antalet väljare vars röster underkänts på
grund av att de förtidsröstat mer än en gång (detta bör ha noterats vid
valnämndens preliminära rösträkning).

Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

0

7. Hur många röstningslokaler för förtidsröstning erbjöd utskrift av
dubblettröstkort?

Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

0

8. Hur stor budget har kommunen haft för val (exkl. statsbidrag)? Ange
hur mycket pengar som gick åt til l lönekostnader för personalen och
hur stor den övriga valbudgeten är.

Lönekostnader för personalen är inte obligatorisk att fylla i och avser eventuell lönekostnad för
personal vars löner inte bekostas av valbudgeten. Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

Lönekostnader för personalen (ange i kronor):

Övrig valbudget (ange i kronor): 607
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9. Vänligen ange...

Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

Hur många röstmottagare som valnämnden har
förordnat (antal):

118

Hur många av de som förordnades som genomförde
sitt uppdrag (antal):

110

Hur många extra röstmottagare som ni hade i reserv?
(antal):

8

FÖRBEREDELSE INFÖR

VAL

10a. Har ni planerat något särskilt för att kunna genomföra val under
pandemi?

Ja

Nej

Vet ej
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10b. Vilka åtgärder vidtog ni för att genomföra val vid pandemi?

Handsprit

Munskydd för röstmottagare

Munskydd för besökare

Avståndsmarkeringar

Extra röstmottagare

Annat

11. Har ni behövt byta lokaler sedan föregående val?

Ja, på grund av de nya reglerna om avskärmningar

Ja, på grund av ökat antal röstande

Ja, av en annan orsak (ange orsak)

Valdistriktsförändring som medförde at t vi 

behövde yt terligare lokaler samt at t en 

förtidsröstningslokal inte var lämplig

Nej, vi har samma lokaler som i föregående val

Vet inte
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12. Har ni använt det kommunikationsmaterial som Valmyndigheten
tagit fram för att skylta til l röstmottagningen?

Ja

Nej

Vet ej

13. Behöver ni något mer kommunikationsmaterial?

Ja (uppge vad ni anser saknas)

Nej

Vet ej
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14. Vilket material har ni använt vid utbildning av röstmottagare?
Klicka i ett eller flera alternativ.

Röstmottagning i vallokal, utbildningspresentation i Powerpoint

Röstmottagning i förtidsröstningen, utbildningspresentation i Powerpoint

Röstmottagare förtidsröstning (digital utbildning på Valcentralen)

Röstmottagare i vallokal (digital utbildning på Valcentralen)

Bemötande och säkerhet (digital utbildning på Valcentralen)

Handledning för röstmottagning vid förtidsröstning

Handledning för röstmottagning i vallokal

Vägledning för röstmottagare i vallokal vid felaktig avprickning i röstlängden

Vägledning för röstmottagare om praktisk hantering av situationer i röstmottagningen

Annat

GENOMFÖRANDE AV

VAL
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15. Under röstmottagningen, hade ni problem med något av följande?

Ja Delvis Nej
Vet
inte

Långa köer under förtidsröstningen

Långa köer på valdagen

Oordning i köerna

Ont om plats i lokalerna

16. Har du några ytterligare kommentarer angående frågan ovan?

17. Hur lång var er längsta kötid?

Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

Ange i minuter:

60

Vet inte
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18a. Hade ni köer klockan 20:00?

Ja

Nej

Vet inte

19. Bedömer ni att långa köer kan ha inverkat negativt på
valdeltagandet?

Ja

Delvis

Nej

20. Hur upplever ni att det har fungerat med den nya lagstiftningen om
att det är röstmottagare som ska lägga ut valsedlar?

Flera svar är möjliga

Det fungerade bra

Det var svårt för röstmottagarna att förstå

Partierna ville själva lägga ut valsedlar bakom valsedelsavskärmningen
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21a. Har ni haft flera stationer med valsedlar?

Ja

Nej, men vi hade behövt det

Nej, det behövdes inte

21b. Hade ni flera stationer med valsedlar i alla röstningslokaler eller i
vissa röstningslokaler?

I alla röstningslokaler

I vissa röstningslokaler

21c. Hade ni flera stationer med valsedlar i alla vallkokaler eller i vissa
vallkoaler?

I alla vallokaler

I vissa vallokaler
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22. Hur många valsedelställ har ni använt i vallokal och i
röstningslokal? (Om ni hade flera stationer med valsedlar per lokal ska
ni även ange hur många valsedelställ ni använt per station)

I vallokal (inklusive per station om ni använt
{er stationer per valllokal):

6

I röstningslokal (inklusive per station om ni
använt {er stationer per röstningslkal):

3-6

23. Vilka typer av valsedelställ använde ni?

Flera svar är möjliga

”Papp”/ valsedelställ med avskärmning av papper

Egen konstruktion

Valsedlar bakom valskärm

Valsedlar i direkt anslutning till valskärm

Annan lösning

24. Hur bedömer ni att det gick att til lgodose lagkraven på
avskärmning av platsen för valsedlar?

Väldigt svårt Ganska svårt Ganska enkelt Väldigt enkelt
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25. Hur väl stämmer följande påståenden vad gäller valhemligheten?

Svara på en skala mellan 1-5, där 1 står för "instämmer inte alls" medan 5 står för "instämmer helt
och hållet".

Instämmer
inte alls

Instämmer
Vet
inte

Det var enkelt att upprätthålla valhemligheten

Valhemligheten har stärkts sedan föregående
val

Det znns risk för att valhemligheten röjts

Valhemligheten behöver förbättras till nästa
val

26a. Behövde ni säga nej til l väljare som önskade ambulerande
röstmottagare?

Ja

Nej
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26b. Ange skäl til l att ni behövde säga nej til l väljare som önskade
ambulerande röstmottagare.

Flera svar möjliga

Tidsbrist

Personalbrist

Önskemålet inkom försent för att hinna innan röstmottagningen avslutats

Väljaren hade inte rätt till ambulerande röstmottagning

Annat

Väljaren kunde inte på något sät t 

kommunicera, vilket g jorde det omöjlig t för 

hen at t rösta

27. Har ni tagit hjälp av checklista för til lgängliga val som
Myndigheten för delaktighet tagit fram i arbetet med val- och
röstningslokaler?

Ja

Nej

Vet inte

14



28a. Förekom det någon incident under valgenomförandet?

En incident deznieras som medvetet illvillig mänsklig påverkan, systemfel eller naturhändelser
som leder till en avvikelse som skadar, eller riskerar att skada, genomförandet av allmänna val
eller förtroendet för genomförandet av allmänna val. Exempel på incidenter vid tidigare val har
varit stölder av valsedlar, hot och våld mot valarbetare, samt skadegörelse och olyckor.

Ja

Nej

28b. Vänligen ange...

Denna fråga kan endast besvaras med siwror.

Det totala antalet incidenter som förekom: 0

Antalet incidenter som rapporterades till
Valmyndigheten för förtidsröstningen:

0

Antalet incidenter som rapporterades till
Valmyndigheten för vallokal:

0

Antalet incidenter som polisanmäldes: 0

Antalet incidenter avseende hot, hat eller våld riktat
mot röstmottagare:

0
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28c. Beskriv övergripande de incidenter som förekom samt hur de
hanterades utan att ange personuppgifter eller andra skyddsvärda
uppgifter.

Vet ej

29. Förekom det att någon eller några väljare uppmanades att
til lfälligt lämna röstnings- eller vallokalen på grund av att
röstmottagarnas anvisningar inte följts?

Ja, {era gånger

Ja, någon enstaka gång

Nej, aldrig

Vet ej

30a. Genomförde ni valsäkerhetsåtgärder inför valen för att stärka
skyddet av valgenomförandet?

Ja, i liknande omfattning som föregående val.

Ja, mer omfattande än föregående val.

Nej
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30b. Beskriv övergripande vilka åtgärder som genomfördes, om
arbetet bedöms ha varit framgångsrikt samt om det finns något
särskilda erfarenheter ni vill dela med er av til l övriga
valadministrationen.

Rutin för rapportering av incidenter och sabotage i och 

kring röstnings- och val lokaler, rutin för oplanerade 

avbrot t, verksamhetsskyddsanalys, regel för politiska 

aktiviteter, propaganda och övriga aktiviteter vid 

röstmot tagningsstäl len samt lokala instruktioner

31a. Ser ni behov av ytterligare valsäkerhetsåtgärder inför nästa val?

Ja

Nej

Vet ej

ÖVRIGT
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32. Har ni förslag på något som kan förbättras eller förenklas i
genomförandet av val?

Nej

33. Vilken har varit den största utmaningen i er kommun?

Att rekrytera röstmot tagare under pågående val med 

anledning av sjukfrånvaro.

34. Vilken / vilka är den vanligaste frågan / frågorna som väljarna har?

Budröstningskit och duplet tröstkort
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35. Ser ni ett behov av lagändringar inför nästa val?

Ja (Ange vilka lagändringar ni ser ett behov av)

Nej

Vet ej
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