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§ 25/22 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor, 
information om vallokal i Stora Vika.  

_____  
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§ 26/22 VN/2022/0003/003 

Yttrande över remiss av taxa för kopia av allmän handling 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till revidering av taxa för kopia av 
allmän handling.  

Ärendet 
Kommunarkivet har översänt ett förslag på revidering av taxan för kopia av allmän handling. 
Eftersom taxan påverkar nämndernas arbete så efterfrågas nämndernas åsikter om den nya taxan.  
 
Taxan har reviderats och skrivits om för att vara tydligare, dessutom har tillämpningsanvisningen 
förtydligats och uppdaterats. Den stora förändringen som föreslås och påverkar nämnderna är att 
antalet sidor utan kostnad ökar från 19 till 99. Detta görs främst för att kostnaden för arbetet med 
att hantera en betalning för 20 sidor vida överstiger det fakturerade beloppet. Antalet sidor som 
man kan få ut gratis höjs därför till en nivå där kostnaden för kopiering motiverar arbetet med att 
fakturera för kopian. 
 
I taxans 2 § finns en uppräkning där avgift för utlämning av handlingar inte tas ut.  
Förvaltningen vill uppmärksamma valnämnden på att avgift inte tas ut om en kopia av en digital 
allmän handling lämnas ut i elektronisk form.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till revidering av taxa för kopia av 
allmän handling.  
______ 

Beslutsunderlag 
Missiv remiss av taxa 
Förslag på revidering av taxa 
Förslag på revidering av tillämpningsföreskrifter 
Gällande taxa 
Gällande tillämpningsföreskrifter 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunarkivet 
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§ 27/22 VN/2021/0007/111 

Röstningslokaler och öppettider för förtidsröstning vid val till 
riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar om lokaler för förtidsröstning och tider för förtidsröstning vid valet till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 enligt alternativ A. 
 

Ärendet 
Förtidsröstningsperioden för valet till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige pågår 24 
augusti – 11 september 2022. Ett förslag till lokaler för förtidsröstning och öppettider för 
förtidsröstning har tagits fram. Föreslagna öppettider innebär att det i kommunen är möjligt att 
förtidsrösta varje dag under perioden.  
 
De föreslagna röstningslokalerna är belägna i Sorunda Församlingshem, Backlura 31 C i 
Hyresgästföreningens lokal, Centrumhuset i Ösmo, Sjötelegrafen och Folkets hus alternativt 
sjukhuset i Nynäshamn.  
 
Urval av lokaler har gjorts utifrån de krav som vallagen ställer. En röstningslokal ska vara tydligt 
avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under 
röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha 
sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka 
väljaren i samband med röstningen. I fråga om lokaler som har anknytning till en viss religiös 
sammanslutning eller ett visst företag har kravet på god tillgänglighet företräde. Det innebär att en 
sådan lokal får användas om det inte finns någon annan lämpligt belägen lokal som också är 
tillgänglig för väljare med funktionsnedsättning. Sorunda församlingshem som föreslås som 
förtidsröstningslokal i Sorunda är sedan tidigare en väl etablerad röstnings- och vallokal och ligger 
centralt lokaliserad i Sorunda. Lokalen är utformad för att vara tillgänglig för alla och har inga 
religiösa symboler. Lokalen är utrustad med ramp vid sidan om trappen in till lokalen samt har 
parkering i anslutning. Förtidsröstningslokalen i Sjötelegrafen kommer vara belägen i gången med 
två fasta väggar och två väggar som sätts upp på plats för att få till en väl avgränsad plats.  
 

För att kontrollera tillgängligheten för alla har checklista för tillgängliga val framtagen av 
Myndigheten för delaktighet använts. Checklistan innehåller bland annat kontroller av god ljudmiljö, 
att det finns tillräckligt med utrymme och utrymningsvägar samt god ljusmiljö. I en del av lokalerna 
planeras tillfälliga åtgärder för att bland annat säkra att lokalens utformning är anpassad för alla 
samt att det finns fullgott ljus.  

Vidare har placering av röstningslokal varit av stor betydelse för att kunna erbjuda lättillgängliga 
lokaler i syfte att öka valdeltagandet.  
 
Skillnaden mellan alternativ a och b är att i alternativ a använda sig av Folkets hus och i alternativ b 
använda sig av Sjukhusets entré. Ett röstningsmottagningsställe ska enligt vallagen inte ha 
anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss 
religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med 
röstningen. Folkets hus tas upp som exempel på lokal som kan ha anknytning till viss politisk 
sammanslutning. Folket hus i Nynäshamn drivs som en ekonomisk fristående förening som hyr ut 
lokaler för möten, evenemang och biograf. I Folkets hus lokaler finns även Nynäshamns bibliotek. 
Som ett alternativ till Folkets hus har förvaltningen tagit fram förslag på att använda Sjukhusets 
entré. Sjukhuset är beläget centralt i Nynäshamn och uppfyller kraven om tillgänglighet. Skillnaden  
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§ 27/22 
 
mellan Folkets hus och Sjukhusets entré är att i Folkets hus har vi en väl avgränsad lokal medan i 
entrén på sjukhuset får vi sätta upp en temporär avskärmning. 
 
Förtidsröstningslokalen i Folkets Hus alternativt i Sjukhusets entré föreslås vara den lokal som är 
öppen under valdagen. En förtidsröstningslokal i kommunen måste vara öppen under samma tid 
som vallokalerna under valdagen. Förtidsröstningslokalen i Folkets Hus alternativt i Sjukhusets entré 
föreslås också vara den lokal som tar emot röster från de ambulerande röstmottagarna.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar om lokaler för förtidsröstning och tider för förtidsröstning vid valet till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 enligt alternativ A/B. 
 
Alternativ A 
Lokalerna i alternativ A är belägna i Sorunda Församlingshem, Backlura 31 C i Hyresgästföreningens 
lokal, Centrumhuset i Ösmo, Sjötelegrafen och Folkets hus. Förtidsröstningslokalen i Folkets Hus 
föreslås också vara den lokal som tar emot röster från de ambulerande röstmottagarna. 
Öppettiderna för lokalerna specificeras nedan. 
 
Lokal Datum Tid 
Folkets hus, Nynäshamn 24/8-26/8 kl 10.00-19.00 
Folkets hus, Nynäshamn 27/8-28/8 kl 11.00-15.00 
Folkets hus, Nynäshamn 29/8-2/9 kl 10.00-19.00 
Folkets hus, Nynäshamn 3/9-4/9 kl 11.00-15.00 
Folkets hus, Nynäshamn 5/9-9/9 kl 10.00-20.00 
Folkets hus, Nynäshamn 10/9 kl 10.00-16.00 
Folkets hus, Nynäshamn 11/9 kl 08.00-20.00 
Centrumhuset, Ösmo 24/8-26/8 kl 15.00-18.00 
Centrumhuset, Ösmo 29/8-31/8 kl 11.00-15.00 
Centrumhuset, Ösmo 1/9-2/9 kl 15.00-18.00 
Centrumhuset, Ösmo 5/9-6/9 kl 11.00-15.00 
Centrumhuset, Ösmo 7/9-9/9 kl 15.00-18.00 
Sorunda församlingshem 5/9-9/9 kl 16.00-20.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 24/8-25/8 kl 17.00-19.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 30/8-31/8 kl 15.00-17.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 3/9-4/9 kl 11.00-15.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 6/9 kl 15.00-17.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 7/9-8/9 kl 17.00-19.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 24/8-26/8 kl 10.00-19.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 27/8-28/8 kl 10.00-15.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 29/8-2/9 kl 10.00-19.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 3/9-4/9 kl 10.00-15.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 5/9-9/9 kl 10.00-19.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 10/9 kl 10.00-15.00 
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§ 27/22 
  
Alternativ B 
Lokalerna i alternativ B är belägna i Sorunda Församlingshem, Backlura 31 C i Hyresgästföreningens 
lokal, Centrumhuset i Ösmo, Sjötelegrafen och Sjukhuset i Nynäshamn. Förtidsröstningslokalen i 
Sjukhusets entré föreslås också vara den lokal som tar emot röster från de ambulerande 
röstmottagarna. Öppettiderna för lokalerna specificeras nedan. 
 
 
Lokal Datum Tid 
Sjukhuset entré, Nynäshamn 24/8-26/8 kl 10.00-19.00 
Sjukhuset entré, Nynäshamn 27/8-28/8 kl 11.00-15.00 
Sjukhuset entré, Nynäshamn 29/8-2/9 kl 10.00-19.00 
Sjukhuset entré, Nynäshamn 3/9-4/9 kl 11.00-15.00 
Sjukhuset entré, Nynäshamn 5/9-9/9 kl 10.00-20.00 
Sjukhuset entré, Nynäshamn 10/9 kl 10.00-16.00 
Sjukhuset entré, Nynäshamn 11/9 kl 08.00-20.00 
Centrumhuset, Ösmo 24/8-26/8 kl 15.00-18.00 
Centrumhuset, Ösmo 29/8-31/8 kl 11.00-15.00 
Centrumhuset, Ösmo 1/9-2/9 kl 15.00-18.00 
Centrumhuset, Ösmo 5/9-6/9 kl 11.00-15.00 
Centrumhuset, Ösmo 7/9-9/9 kl 15.00-18.00 
Sorunda församlingshem 5/9-9/9 kl 16.00-20.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 24/8-25/8 kl 17.00-19.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 30/8-31/8 kl 15.00-17.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 3/9-4/9 kl 11.00-15.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 6/9 kl 15.00-17.00 
Backluravägen 31 C, Hyresgästföreningens lokal 7/9-8/9 kl 17.00-19.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 24/8-26/8 kl 10.00-19.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 27/8-28/8 kl 10.00-15.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 29/8-2/9 kl 10.00-19.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 3/9-4/9 kl 10.00-15.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 5/9-9/9 kl 10.00-19.00 
Sjötelegrafen, Nynäshamn 10/9 kl 10.00-15.00 

 
 

Yrkanden 
Gullevi Karlsson Pehrsson (S) och Björn Larsson (SD) yrkar bifall till beslutsalternativ A med 
hänvisning till att lokalen i alternativ A är mer lättillgänglig.  

Ordförande Åke Jonsson (M) yrkar bifall till beslutsalternativ A med hänvisning till att lokalen i 
Folkets Hus har karaktären av kulturhus med tillgång till bland annat bibliotek i entréplanet, samt att 
det i Folkets Hus finns en befintlig lokal vilket det inte gör i sjukhusets entré utan där behöver en 
avskärmad yta för röstmottagning iordningställas.    

Bo Persson (L) yrkar bifall till beslutsalternativ B. 

Greta Olin Landström (PPiN) yrkar bifall till beslutsalternativ A, men är ersättare och tjänstgör inte. 
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§ 27/22 

Propositionsordning 
Valnämnden godkänner följande propositionsordning: Bifall till beslutsalternativ A eller 
beslutsalternativ B.  

Proposition 
Ordförande Åke Jonsson (M) ställer proposition på bifall till beslutsalternativ A eller beslutsalternativ 
B och finner att valnämnden beslutat att bifalla beslutsalternativ A. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Ställningstagande om värdeneutrala röstmottagningsställen och förbud mot propaganda 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 28/22 VN/2021/0001/111 

Delad röstlängd 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att valdistrikt med fler än 1300 röstberättigade ska ha delad röstlängd. 

Ärendet 
Möjlighet finns att få röstlängderna delade i två delar, röstlängderna levereras då i två ungefär lika 
stora delar, märkta Del 1 och Del 2. En delad röstlängd kan underlätta flödet av väljare i vallokalen 
och hanteringen av förtidsröster. När den ena röstlängden är ledig kan röstmottagarna granska 
förtidsröster som hör till denna.  
 
Förvaltningen kan vid lämnandet av röstlängdsuppgifter ange om röstlängderna ska vara delad på 
två delar eller inte delad. Valnämnden kan ange om inga röstlängder ska delas, eller om de ska vara 
delade från ett visst antal röstberättigade i valdistriktet. Om samtliga röstlängder ska vara delade 
kan valnämnden ange ett mycket lågt antal röstberättigade, exempelvis ”1”.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att valdistrikt med fler än 1300 röstberättigade ska ha delad röstlängd. 
_____ 
. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 29/22 VN/2021/0005/110 

Röstmottagare i vallokal vid val till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att  

1. förordna röstmottagare att tjänstgöra i vallokal vid val till riksdag, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige 2022 i enlighet med bilaga A som fogas till protokollet, 

2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för 
röstmottagare. 

Ärendet 
Valnämnden har den 19 januari 2022, § 6, beslutat om inriktning avseende rekrytering och 
bemanning i vallokaler och röstningslokaler inför valet 2022. 
 
För att få tjänstgöra som röstmottagare krävs att röstmottagarna genomgått den obligatoriska 
utbildningen för röstmottagare i vallokal. Förvaltningen föreslår därför att beslutet om förordnande 
villkoras av att röstmottagarna genomgått utbildningen. Förslaget till röstmottagare bifogas 
tjänsteskrivelsen som bilaga och föreslås bifogas valnämndens protokoll som bilaga. 
 
Förslaget till röstmottagare i vallokal har reviderats den 2022-04-05 och ett nytt reviderat förslag till 
bilaga har bifogats tjänsteskrivelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att  

1. förordna röstmottagare att tjänstgöra i vallokal vid val till riksdag, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige 2022 i enlighet med bilaga A som fogas till protokollet, 

2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för 
röstmottagare. 

______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga A, reviderat förslag till röstmottagare i vallokal 
Valnämndens § 6/2022 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 med bilaga 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 30/22 VN/2021/0005/110 

Förslag till röstmottagare i röstningslokal vid val till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att 

1. förordna röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal (förtidsröstning) vid val till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 i enlighet med bilaga B som fogas till 
protokollet, 

2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för 
röstmottagare i röstningslokal. 

Ärendet 
Valnämnden har 19 januari 2022, § 6, fattat beslut om inriktning avseende rekrytering och 
bemanning i vallokaler och röstningslokaler inför valet 2022.  
 
För att få tjänstgöra som röstmottagare krävs att röstmottagarna har genomgått den obligatoriska 
utbildningen för röstmottagare. Förvaltningen föreslår därför att beslutet om förordnande villkoras 
av att röstmottagarna genomgått utbildningen. Förslaget till röstmottagare bifogas tjänsteskrivelsen 
som bilaga och föreslås bifogas valnämndens protokoll som bilaga.  
 
Förslaget till röstmottagare i röstningslokal har reviderats den 2022-04-05 och ett nytt reviderat 
förslag till bilaga har bifogats tjänsteskrivelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att 

1. förordna röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal (förtidsröstning) vid val till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 i enlighet med bilaga B som fogas till 
protokollet, 

2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för 
röstmottagare i röstningslokal. 

 
_____ 

Beslutsunderlag 
Ny reviderad bilaga med förslag till röstmottagare i röstningslokal 
Valnämndens beslut § 6/2022 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-03-25 

Skickas till 
Akten 
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§ 31/22 VN/2021/0005/110 

Förordnande av ambulerande röstmottagare 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att 

1. vid val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 förordna följande 
ambulerande röstmottagare: Emelie Källqvist, Marie Jansson, Matilda Ekh, Mia Carlsson 
Tesch, Madeleine Lundgren, Nathalie Zotterman, Peter Anastasiou, Malin Söderlund och 
Milan Vladusic, samtliga är anställda på Nynäshamns kommun, kommunstyrelseförvalt-
ningen,  

 
2. de ambulerande röstmottagarna förordnas under förutsättning att de genomgår den 

obligatoriska utbildningen för röstmottagare i förtidsröstningen,  
 
3. erbjuda ambulerande röstmottagare alla vardagar under förtidsröstningsperioden, samt 

valhelgen 10 och 11 september, 
 

4. kL 17.00 valdagen 11 september är senast tid för bokat besök av ambulerande 
röstmottagare. 

Ärendet 
Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från väljare som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på något röstmottagningsställe. Väljaren kan lämna 
sin röst i bostaden eller där hen befinner sig. Ambulerande röstmottagning är möjligt under samma 
period som förtidsröstningen, från och med 18 dagar före valdagen och fram till och med valdagen. 
Ambulerande röstmottagning är en del av förtidsröstningen och samma regler gäller angående hjälp 
och tystnadsplikt för röstmottagare. 
 
Valnämnden ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Valnämnden bestämmer 
själv ambitionsnivån, gällande till exempel vilka tider som ambulerande röstmottagare ska vara 
tillgängliga, och om det ska finnas tillgång till ambulerande röstmottagare även lördagar och 
söndagar. Det är dock viktigt att valnämnden tillhandahåller denna form av förtidsröstning under 
hela perioden och även på valdagen. Förvaltningen föreslår att ambulerande röstmottagare erbjuds 
alla vardagar under förtidsröstningsperioden, samt valhelgen. Vilket blir följande datum: 24-26/8, 
29/8-2/9, 5/9-11/9. 
 
Valnämnden behöver besluta om en senast tid för bokat besök av ambulerande röstmottagare under 
valdagen. Tiden behöver beräknas så att de ambulerande röstmottagarna kan vara åter i 
Nynäshamn för avlämnande av mottagna röster innan stängning av röstmottagningen kl 20.00. 
Hänsyn behöver tas till tid för röstmottagningen och restid. Förvaltningen föreslår att kl 17.00 är 
senast tid för bokat besök av ambulerande röstmottagare på valdagen.   
 
Information om möjligheten att rösta genom ambulerande röstmottagning kommer att publiceras på 
kommunens webbplats, samt i en annons i Nynäshamnsposten. Information kommer också att 
lämnas till äldreboenden. Bokning av ambulerande röstmottagare görs genom att kontakta 
kommunstyrelseförvaltningen och telefonen kommer vara öppen för att ta emot bokningar alla 
vardagar kl 08.00-17.00 under förtidsröstningsperioden. 



 

PROTOKOLL Sida 13(19) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 31/22 
 
De föreslagna ambulerande röstmottagarna är samtliga anställda på Nynäshamns kommun, 
kommunstyrelseförvaltningen. De ambulerade röstmottagarna kommer att utbildas tillsammans med 
röstmottagarna i förtidsröstningen, samt få en kortare specifik genomgång för vad som gäller för 
ambulerande röstmottagare. Röstmottagarna förordnas under förutsättning att de genomgått den 
obligatoriska utbildningen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att 

1. vid val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022 förordna följande 
ambulerande röstmottagare: Emelie Källqvist, Marie Jansson, Matilda Ekh, Mia Carlsson 
Tesch, Madeleine Lundgren, Nathalie Zotterman, Peter Anastasiou, Malin Söderlund och 
Milan Vladusic, samtliga är anställda på Nynäshamns kommun, kommunstyrelseförvalt-
ningen,  

 
2. de ambulerande röstmottagarna förordnas under förutsättning att de genomgår den 

obligatoriska utbildningen för röstmottagare i förtidsröstningen,  
 
3. erbjuda ambulerande röstmottagare alla vardagar under förtidsröstningsperioden, samt 

valhelgen 10 och 11 september, 
 

4. kL 17.00 valdagen 11 september är senast tid för bokat besök av ambulerande 
röstmottagare. 

____ 

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens ställningstagande om tidsramar för ambulerande röstmottagning 
 

Skickas till 
Akten 
De utsedda ambulerande röstmottagarna 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(19) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32/22 VN/2021/0005/110 

Utbildningstillfällen för röstmottagare vid val till riksdag, 
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2022 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att genomföra utbildningar för röstmottagare för valet till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige enligt följande: 
 
Röstmottagare som tjänstgör vid förtidsröstning, samt ambulerande röstmottagare: 
Torsdag 11 augusti dagtid, v 32 
Måndag 15 augusti kvällstid, v 33 
Reservdag 19 augusti, dagtid (vid behov) v 33 
 
Kompletterande utbildning för ambulerande röstmottagare 
Tisdag 16 augusti, dagtid v 33 
 
Röstmottagare, ordförande och vice ordförande i valdistrikt, samt reserver 
Onsdag 17 augusti kvällstid, valdistrikt 1-10, v 33 
Torsdag 18 augusti kvällstid, valdistrikt 11-20, v 33 
Måndag 22 augusti kvällstid, för röstmottagare i valdistrikt 1-10, samt reserver, v 34 
Tisdag 23 augusti kvällstid, för röstmottagare i valdistrikt 11-20, samt reserver v 34 
 
Ordförande och vice ordförande i vallokal 
Tisdag 30 augusti kvällstid, valdistrikt 1-10, v 35    
Onsdag 31 augusti kvällstid, valdistrikt 11-20, v 35  
 
Reservdagar för röstmottagare i vallokal  
Måndag 29 augusti kvällstid, (vid behov), v 35 
Torsdag 1 september kvällstid, ordf och vice ordf (vid behov), v 35  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till utbildningstillfällen för röstmottagare. 
Valmyndighetens ställningstagande daterad 2022-02-18 om röstmottagarnas utbildning bifogas 
denna tjänsteskrivelse som bilaga.  
 
Röstmottagarna ska inför varje val genomgå en utbildning. En grundläggande förutsättning för ett 
korrekt genomförande av allmänna val och därmed för väljarnas förtroende för valförfarandet är att 
röstmottagarna är väl insatta i de bestämmelser som gäller för val. Röstmottagaren bör även känna 
till sin roll och de grundläggande reglerna om demokrati och objektivitet.  
 
Vid utbildningen kommer Valmyndighetens utbildningsmaterial att användas vilket är obligatoriskt, 
utbildningsmaterialet får kompletteras med hänsyn till lokala förhållanden, men kvaliteten ska då 
säkerställas. Vid utbildningen och i förberedelserna för utbildningen planerar förvaltningen att 
kommunjurist vid kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning medverkar.   
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att genomföra utbildningar för 
röstmottagare för valet till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige enligt förslag. 
Förslaget innefattar reservtillfällen för utbildning av både röstmottagare i förtidsröstning, 
röstmottagare i vallokal.   
 
 



 

PROTOKOLL Sida 15(19) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 32/22 
 
Ordförande och vice ordförande i valdistrikt föreslås delta vid två utbildningstillfällen i likhet med 
tidigare val. Förslaget om två utbildningstillfällen för ordförande och vice ordförande 
överensstämmer med det beslut om arvode till röstmottagare som valnämnden tidigare har fattat 
beslut om.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att genomföra utbildningar för röstmottagare för valet till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige enligt följande: 
 
Röstmottagare som tjänstgör vid förtidsröstning, samt ambulerande röstmottagare: 
Torsdag 11 augusti dagtid, v 32 
Måndag 15 augusti kvällstid, v 33 
Reservdag 19 augusti, dagtid (vid behov) v 33 
 
Kompletterande utbildning för ambulerande röstmottagare 
Tisdag 16 augusti, dagtid v 33 
 
Röstmottagare, ordförande och vice ordförande i valdistrikt, samt reserver 
Onsdag 17 augusti kvällstid, valdistrikt 1-10, v 33 
Torsdag 18 augusti kvällstid, valdistrikt 11-20, v 33 
Måndag 22 augusti kvällstid, för röstmottagare i valdistrikt 1-10, samt reserver, v 34 
Tisdag 23 augusti kvällstid, för röstmottagare i valdistrikt 11-20, samt reserver v 34 
 
Ordförande och vice ordförande i vallokal 
Tisdag 30 augusti kvällstid, valdistrikt 1-10, v 35    
Onsdag 31 augusti kvällstid, valdistrikt 11-20, v 35  
 
Reservdagar för röstmottagare i vallokal  
Måndag 29 augusti kvällstid, (vid behov), v 35 
Torsdag 1 september kvällstid, ordf och vice ordf (vid behov), v 35  
_____ 

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens ställningstagande om röstmottagarnas utbildning  

Skickas till 
Akten 
Kommunjurist 
 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(19) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
§ 33/22  

Verksamhetsskyddsanalys – information 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om arbetet med verksamhetsskyddsanalys och 
verksamhetsskyddsplan.  

_______ 



 

PROTOKOLL Sida 17(19) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34/22       

Post Nord – information 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om förberedelsearbetet för att teckna avtal med 
PostNord om hantering av förtidsröster.  

______ 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(19) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35/22      VN/2021/0001/111 

Statsbidrag förtidsröstning - information 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om att statsbidrag för förtidsröstning med       
842 045 kr har utbetalats. Vilket är högre än vad som budgeterats och kan möjliggöra fler 
röstmottagare i förtidsröstningen.  

______ 

 

  

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=747027


 

PROTOKOLL Sida 19(19) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-04-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 36/22      VN/2021/0007/111 

Övriga frågor 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om att förvaltningen bedömer att det ska fungera 
att nyttja matsalen i Stora Vika som vallokal. Förvaltningen har haft kontakt med föreståndare för 
boendet i Stora Vika.  

______ 

 

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=750631
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