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§ 9 Dnr 27  

Val av justerare  

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att utse Rolf Larsson (M) att justera dagens protokoll.  

______  
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§ 10 Dnr 44  

Föregående sammanträde 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att lägga föregående protokoll till handlingarna.  

Bakgrund 

Valnämndens ordförande går igenom föregående mötesprotokoll, 2022-02-

02.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2022-02-02,  

______  

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2022-000005 1.2.3.2 

Internkontroll 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att fortsätta arbetet med interkontroll efter valet.  

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S), Rolf Larsson (M), Kicki Östensson 

(MP) och RosMarie Sandin (L). 

Yrkande 

Valnämnden yrkar att en ytterligare attsats läggs till och den lyder: 

att fortsätta arbetet med internkontroll efter valet. 

Bakgrund 

Den riskanalys som genomfördes för åren 2019-2022 har uppdaterats med 

delvis nya åtgärder. 

Risk kopplad till bemanning kvarstår och är ännu att betraktas som kritisk 

Mia Fälldin, verksamhetscontroller, visar för valnämnden hur statusen ser ut 

just nu gällande riskidentifiering.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 12 Dnr 2022-000009 1.4.3.0 

Riktlinjer vid rekrytering inför val 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Mia Fälldin, verksamhetscontroller, informerar om Riktlinjer vid rekrytering 

inför val. I syfte att kvalitetssäkra genomförandet av demokratiska, säkra och 

tillgängliga val behöver styrdokument utarbetas som fastslår principer för 

Härnösands kommuns hantering av detta. Ett förslag till utformning kommer 

att diskuteras tillsammans med kommunens ledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 13 Dnr 2022-000006 1.4.3.0 

Ambulerande röstmottagare 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att erbjuda ambulerande röstmottagning vardagar under 

förtidsröstningsperioden 24 augusti till 9 september 2022 samt valdagen,  

att bokning av ambulerande röstmottagning ska ske på vardagar kl. 08.00-

16.00 under valperioden, samt 

att senaste bokade tiden är kl.15.00 valdagen.  

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S), Michael Möller Christensen (V), 

RosMarie Sandin (L) och Rolf Larsson (M). 

Yrkande 

Valnämnden yrkar på en ändrad första och andra attsats som lyder: 

att erbjuda ambulerande röstmottagning vardagar under 

förtidsröstningsperioden 24 augusti till 9 september 2022 samt valdagen,  

att bokning av ambulerande röstmottagning ska ske på vardagar kl. 08.00-

16.00 under valperioden. 

Bakgrund 

Valnämnden ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare. 

Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från väljare som på grund av 

sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på något 

röstmottagningsställe. Kommunen ska kunna ge information om hur en 

väljare kan boka en ambulerande röstmottagare och vilken röstningslokal 

som ambulerande röstmottagare utgår ifrån och lämnar in röster till. 

Socialt perspektiv 

Valnämnden ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare 

och det vid behov till väljare som behöver hjälp och inte kan själv ta sig till 

röstmottagningsställe.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07  

______  
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§ 14 Dnr 2022-000001 1.4.3.0 

Planering av valet till riksdag, kommun och region 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarn, samt 

att uppdra till valnämndens ordförande Sig-Britt Ahl (S) att fatta beslut om 

kvarvarande lokaler, 

Yrkande 

Valnämnden yrkar på en ytterligare attsats som lyder: 

att uppdra till valnämndens ordförande Sig-Britt Ahl (S) att fatta beslut om 

kvarvarande lokaler. 

Bakgrund 

Valnämnden diskuterar lokaler, röstmottagare, utbildningar och schema för 

förtidsröstning. 

Sonja Hedenberg, politisk samordnare, informerar om läget med 

röstningslokalerna inför valet.      

______  

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2022-000010 1.4.3.0 

Höjning av timarvode valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att valnämndens arvode för valdagen och tre dagar före valdagen samt 

onsdagsräkningen höjs från 200 kronor/timme till 225 kronor/timme.  

Bakgrund 

Valnämnden föreslår att en uppräkning från föregående val ska göras och 

därmed föreslår kommunledningskontoret en höjning av valnämndens 

timarvode för valdagen och tre dagar före valdagen, samt onsdagsräkningen 

höjs från 200 kr/timme till 225 kr/timme. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget påverkar marginellt ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom arvodet 

endast betalas ut i samband med valet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07      

______  
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§ 16 Dnr 2022-000011 1.4.3.0 

Institutionsröstning Saltvik och Gamla Riksanstalten 
inför valet 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att utse Sig-Britt Ahl (S) och Michael Möller Christensen (V) till ordinarie 

valförrättare vid institutionsrösningen i Saltvik och Gamla Riksanstalten, 

samt 

att utse Kicki Östensson (MP) att ersätta Sig-Britt Ahl (S) och RosMarie 

Sandin (L) ersätter Michael Möller Christensen (V) vid 

institutionsröstningen i Saltvik och Gamla Riksanstalten.  

Yrkande 

Valnämnden yrkar följande: 

att utse Sig-Britt Ahl (S) och Michael Möller Christensen (V) till ordinarie 

valförrättare vid institutionsrösningen i Saltvik och Gamla Riksanstalten, 

samt 

att utse Kicki Östensson (MP) att ersätta Sig-Britt Ahl (S) och RosMarie 

Sandin (L) ersätter Michael Möller Christensen (V) vid 

institutionsröstningen i Saltvik och Gamla Riksanstalten. 

Bakgrund 

Valnämnden tar beslut om vem som utses till ordinarie valförrättare samt 

ersättare vid institutionsrösningen på Saltvik och Gamla Riksanstalten den 4 

september 2022. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07     

______  
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§ 17 Dnr 2022-000007 1.4.3.0 

Behörighetshandlingar Posten 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att ge följande fullmakt att kvittera värde innehållande röster vid valet 2022: 

Sig-Britt Ahl, valnämndens ordförande 

Sonja Hedenberg, politisk samordnare 

Mia Fälldin, verksamhetscontroller 

Jeanette George, kommunsekreterare 

Berit Westerholm Vassberg, vaktmästare 

Bengt Bylund, vaktmästare 

Patrik Brewitz, vaktmästare 

Bakgrund 

Beslut måste tas om vilka som ska ha fullmakt för kvittering av värde 

innehållande röster under valet 2022. Rösterna ska alltid kvitteras och bör 

även motkvitteras.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07      

______  
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§ 18 Dnr 2022-000008 1.4.3.0 

Valsedlarnas ordning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att enligt valmyndighetens rekommendationer ska anmälda partiers valsedlar 

läggas i bokstavsordning i förtidsröstningslokal och vallokal, samt 

att oanmälda partiers valsedlar hamnar under bokstaven Ö (övriga partier).  

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S). 

Bakgrund 

Det är valnämnden i kommunen som beslutar om ordningen bland 

valsedlarna i valsedelställen. Valmyndigheten har ingen föreskriftsrätt och 

kan således inte besluta om ordningen i valsedelställen, men har ett 

ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelsställen. 

Valmyndigheten har rekommenderat att valsedlar ligger i bokstavsordning 

och att oanmälda partiers valsedlar läggs sist. I bilen som används vid 

förtidsröstning finns endast anmälda valsedlar.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07      

______  
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§ 19 Dnr 2022-000012 1.4.3.0 

Saklighet och opartiskhet hos röstmottagare 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att valnämndens ställningstagande om krav och saklighet och opartiskhet 

hos röstmottagare genomförs succesivt.  

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S), RosMarie Sandin (L), Rolf Larsson 

(M), Michael Möller Christensen (V) och Birgitta Wiklander (KD). 

Yrkande 

Valnämnden yrkar att attsatsen ändras till; 

att valnämndens ställningstagande om krav och saklighet och opartiskhet hos 

röstmottagare genomförs succesivt. 

Bakgrund 

Valmyndigheten har i ett särskilt ställningstagande om krav på saklighet och 

opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare m fl gjort bedömningen att den 

som kandiderar på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid 

rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det valkandidaturen 

avser. 

Alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna om 

objektivitet. 

Eftersom det finns vissa svårigheter att rekrytera särskilt ordförande och vice 

ordförande i valdistrikten föreslås valnämnden bedömma att direktivet måste 

genomföras succesivt så att väl fungerande röstmottagare som kandiderar på 

lista inte byts ut men att nya röstmottagare inte rekryteras ur gruppen som 

kandiderar. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet och genomförande 

av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. 
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Därför är det viktigt att alla som arbetar med val bör i sin utbildning få 

kunskap om reglerna om objektivitet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

Valmyndigheten – Ställningstagande Dnr VAL-158 

______  
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§ 20 Dnr 2022-000014 1.4.3.0 

Mottagning och distribution av namnvalsedlar 

Valnämndens beslut 

Kommunledningskontoret föreslår valnämnden besluta 

att partiernas namnvalsedlar tas emot och distribueras till förtidsröstning, 

ambulerande röstning och vallokaler, samt 

att namnvalsedlarna lämnas till Servicecenter senast 2022-08-17.      

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S), Elisabeth Strömqvist (S), Michael 

Möller Christensen (V), Kicki Östensson (MP) och Rolf Larsson (M). 

Bakgrund 

Enligt vallagen ansvar valnämnden enbart för att partivalsedlar och blanka 

valsedlar finns tillgängliga i röstnings- och vallokaler. Samtliga partier 

ansvarar själva för att leverera sina namnvalsedlar. Trots det föreslås det att 

partierna lämnar sina namnvalsedlar till Servicecenter och valnämnden 

distribuerar namnvalsedlarna till förtidsröstningen, ambulerande röstning 

och vallokaler      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-06      

______  
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§ 21 Dnr 2022-000015 1.1.6.4 

Remiss - Säkerhet och tillgänglighet vid val 

Valnämndens beslut 

Valnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 

att anta remissvaret angående slutbetänkande av 2020 års valutredning 

”Säkerhet och tillgänglighet vid val” (SOU 2021:96) som sitt eget, samt 

att översända remissvaret till Justitiedepartementet.       

Yttrande 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S) och RosMarie Sandin (L). 

Bakgrund 

Valutredningen har kommit med sitt slutbetänkande och Härnösands 

kommun har beretts möjlighet att yttra sig.  

Slutbetänkandet rör frågor som samordning av säkerhetsfrågor i 

valadministrationen, överklagande av val, valobservatörers status samt 

tillgänglighet för väljargrupper med svårighet att utnyttja sin rösträtt. 

Kommunen har valt att yttra sig i de frågor som är relevanta för kommunens 

arbete. 

I stort instämmer Härnösands kommun med de slutsatser som 

slutbetänkandet för fram, men har i vissa delar valt att problematisera och 

resonera runt de praktiska svårigheter som vissa av förslagen kan medföra 

för kommunens praktiska arbete.  

EN sådan fråga är digitala röstkort, vilket är praktiskt och enkelt för de 

väljare som har en digital myndighetsbrevlåda. Dock behöver röstmottagaren 

fortfarande skriva ut röstkortet om väljaren förtidsröstar. I Härnösands 

kommun var det 46% av väljarna som förtidsröstade i valet 2018 och 

andelen spås öka ytterligare. Det skulle innebära en stor arbetsbelastning att 

manuellt skriva ut alla röstkort i förtidsröstningslokalen, med risk för köer. 

Här behöver valmyndigheten titta på alternativa lösningar.  

Socialt perspektiv 

Att som väljare kunna utöva sin möjlighet att rösta med bibehållen 

valhemlighet är av yttersta vikt. Därför är flera av slutbetänkandets förslag 

mycket positiva för detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-07 

Remiss - Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96) 

     

______  
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§ 22 Dnr 61  

Informationer/Övriga frågor 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att nästa sammanträde äger rum den 8 juni 2022.  

Bakgrund 

Ordförande Sig-Britt Ahl (S) visar siffor på röstberättigade i kommunen. 

Mia Fälldin, verksamhetscontroller, visar valnämnden en film, som ska 

användas som marknadsföring, att locka till att vilja jobba som 

röstmottagare.  

Beslutsunderlag 

      

______  

 


