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Valnämndens protokoll 

Plats och tid Dr Hedlund, 2022-02-25 klockan 13:30–15:00  

Beslutande ledamöter Susanne Viklund (S), ordförande 

Jenny Westerlund (S) 

Ingmari Georgsson (V), vice ordförande 

Magnus Svensson (C) 

Tjänstepersoner Margareta Fällström, valsamordnare 

Henrik Ericson, sekreterare 

Karin Sjölund, valhandläggare 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 

Paragrafer 1–8 

Sekreterare 

Henrik Ericson 

Ordförande 

Susanne Viklund (S) 

Justerare 

Ingmari Georgsson (V) 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 

kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-25 

Sista datum för överklagande 2022-03-18 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen våning 3 

Underskrift 

Henrik Ericson 
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§ 1 Avtal med PostNord om hantering av förtidsröster vid de 
Allmänna valen 2022 

Diarienummer: VAL 2022/2 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

1. Teckna avtal med PostNord för transport, förvaring och sortering av 

förtidsröster vid de Allmänna valen. 

2. Bemyndiga valnämndens ordförande Susanne Wiklund (S) och 

valhandläggare Margareta Fällström att underteckna avtalet 

Ärendet 

Kommunen är skyldig att se till att det finns röstmottagningslokaler för 

förtidsröstning. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen.  

Förtidsröster måste sorteras och transporteras från respektive 

röstmottagningslokal regelbundet. Fram till valdagen ska alla förtidsröster 

dessutom förvaras på ett säkert sätt. Kramfors kommun har vid tidigare val 

anlitat PostNord för detta.  

PostNord erbjuder en helhetslösning via offert som innebär att PostNord 

åtar sig att sortera, transportera och förvara förtidsröster från samtliga 

röstmottagningsställen i Kramfors kommun för de Allmänna valen 2022.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden finansieras inom befintlig budget.  

Samråd 

Samråd har skett med PostNord.  

Beslutsunderlag 

Förslag till avtal från PostNord.  
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§ 2 Röstmottagningslokaler för förtidsröstning vid de 
Allmänna valen 2022 

Diarienummer: VAL 2022/3 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden.  

Valnämndens beslut 

1. Beslut om fastställande av röstmottagningsställen och dess öppettider 

tas upp vid Valnämndens nästa sammanträde.  

2. Bemyndiga och uppdra till ordförande Susanne Wiklund (S) och 

valhandläggare Margareta Fällström att teckna avtal med aktuella 

röstmottagningsställen. 

3. Fastställa ersättningen till röstmottagningsställena för förtidsröstning till 

80 kronor per röst. 

Plats Röstmottagningsställe Ansvarig 

Bollstabruk   Bollsta intresseförening 

Kramfors Konsthallen Valnämnden 

Ullånger Generationernas hus Föreningen På kusten 

Nyland Nylands Folkets hus Nylands folketshusförening 

Docksta Docksta BTK:s kansli Docksta BTK 

  

 

 

Ärendet 

Kommunen är skyldig att se till att det finns röstmottagningslokaler för 

förtidsröstning. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen. 

Kommunen (valnämnden) får själv besluta om hur många 

röstmottagningslokaler för förtidsröstning som behövs och när de har öppet.  

Valmyndigheten rekommenderar att kommuner i första hand använder 

lokaler där det redan bedrivs någon form av aktivitet och där många väljare 

passerar, till exempel bibliotek. Kommunen har också möjlighet att sluta 

avtal med olika lokalinnehavare om att hålla röstmottagning i deras lokaler, 

exempelvis med en butik eller bankkontor.  
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Förslaget för 2022 är samma lokaler och ansvariga som tidigare år förutom i 

Bollstabruk där Kramfors pastorat inte längre har möjlighet att ansvara för 

förtidsröstningen samt i konsthallen där biblioteket inte har personal som 

kan hjälpa till med förtidsröstningen.  

I Bollstabruk har kontakt tagits med Bollsta intresseförening som… 

För centrala Kramfors måste valnämnden anställa ett antal personer som kan 

bemanna konsthallen. Detta förtidsröstningsställe är det som har flest antal 

röstande och vi måste tänka på detta när det gäller öppettider och 

bemanning.  

Ekonomi och finansiering 

Avtal kommer att tecknas inom budget 2022.  

Samråd 

Berörda röstmottagningsställen.  
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§ 3 Kommunikationsplan för allmänna valen 2022 

Diarienummer: VAL 2022/4 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden.  

Valnämndens beslut 

1. Annonsering ska i första hand ske i Kramforsbladet.  

2. Information ska även finnas på kommunens webb och sociala media 

som uppdateras kontinuerligt.  

3. Kungörelse i Tidningen Ångermanland om onsdagsräkning, 2022-09-

14. 

Ärendet 

Kommunen ska informera om förtidsröstningens platser och tider. Sedan 

tidigare år har vi konstaterat att det mest kostnadseffektiva och som når flest 

medborgare är att annonsera i den lokala tidningen Kramforsbladet som 

delas ut till alla hushåll i kommunen. Kramforsbladet har utgivning en 

gång/månad och i augusti är utdelningsdagen 30e augusti och där är 

mittuppslaget bokat för information om förtidsröstning och vallokaler. 

Förtidsröstningen startar 24e augusti men att annonsera i juli är alltför tidigt.  

Kramforsbladet planerar att ha en valspecial tematidning som kommer ut 

11e augusti och där ska valnämnden ha en kvartssida annons med 

valinformation. Information kommer även att finnas på kommunens 

hemsida och sociala media, på röstkortet och på Valmyndighetens hemsida. 

Informationen på kommunens webb kommer också att översättas till 

engelska, finska, arabiska och tigrinska.  

Ekonomi och finansiering 

Annonskostnaden inryms i valnämndens budget.  

Måluppfyllelse 

Genom att annonsera i tidning som når alla hushåll i kommunen når vi målet 

med information till våra medborgare.  

Beslutsunderlag 

Avtal med Kramforsbladet.  
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§ 4 Krav på röstmottagare 

Diarienummer: VAL 2022/5 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden.  

Valnämndens beslut 

1. Röstmottagare ska ha fyllt 18 år. 

2. Röstmottagare måste ha genomgått obligatorisk utbildning.  

3. Även politiker som kandiderar på lista kan i undantagsfall vara 

röstmottagare.  

Ärendet 

I vallagen finns inga regler om vem som kan vara röstmottagare. Det finns 

däremot rekommendationer från Valmyndigheten att valnämnden bör fatta 

beslut om vissa grundläggande krav som att röstmottagare ska ha fyllt 18 år, 

att de ska kunna prata svenska och vara stresståliga och noggranna samt att 

sammansättningen ska spegla befolkningen. Valmyndigheten 

rekommenderar också att personer som kandiderar på en lista inte ska vara 

röstmottagare.  

Vår rekommendation till ordförande i valdistrikten är att de ska tänka på 

sammansättningen utifrån ålder, kön, etnisk tillhörighet samt politisk 

tillhörighet om den är känd. I Kramfors kommun finns dock politiker som 

utan anmärkning arbetat som röstmottagare och ordförande för valdistrikt 

under många år och som inte heller ifrågasatts. Dessa röstmottagare bör få 

fortsatt förtroende och för att undvika en intressekonflikt bör även andra 

politiskt aktiva vara godtagbara som röstmottagare även om de i första hand 

ska undvikas.  

Beslutsunderlag 

Inga beslutsunderlag.  
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§ 5 Särskild röstmottagning 

Diarienummer: VAL 2022/6 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Fastställer nedanstående särskilda röstmottagningsställen för förtidsröstning 

på valdagen vid de allmänna valen 2022. 

Gymnastiksalen i Lugnviksskolan Klockan 10.00—12.00 

Herrskogsskolan i Skog Klockan 15.00—17.00 

 

Ärendet 

Kommunen är skyldig att se till att det finns minst en vallokal i varje 

valdistrikt. När valdistrikt lagts ner har valnämnden tidigare beslutat att 

upprätta särskilda röstmottagningsställen på valdagen på orter där det 

funnits vallokaler. Det finns inget krav på att ha särskilda 

röstmottagningsställen och eftersom förtidsröstningen ökar och kommunen 

även erbjuder ambulerande röstmottagare har behovet av särskilda 

röstmottagningsställen minskat. Ett särskilt röstmottagningsställe är inte 

bundet av att hålla vissa öppettider under valdagen.  

Förslaget är därför att endast bibehålla särskilda röstmottagningsställen i 

Lugnvik och Herrskog där avståndet till vallokal eller förtidsröstningslokal 

är längre.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden är finansierad i valnämndens budget 2022.  

Måluppfyllelse 

Genom att öppna för medborgarna att rösta nära bostaden ökar 

samhällsservicen och värnar demokratin.  

Beslutsunderlag 

Inga övriga beslutsunderlag. 
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§ 6 Vallokaler vid de allmänna valen 2022 

Diarienummer: VAL 2022/7 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden.  

Valnämndens beslut 

Fastställa vallokaler i enlighet med förslag.  

Ärendet 

Sedan valet 2019 har det uppstått problem med vissa vallokaler där det är 

oklart hur lokalerna är tillgängliga i september. Detta gäller Lärkan 

konferens och Bollsta Folkets hus. Därför föreslås valdistrikt Gumås flytta 

till klubblokalen på Kramfors idrottsplats och Bollsta och Blästa vallokaler 

flyttas till Bollstahallen. Övriga lokaler föreslås oförändrade. 

Valhandläggare har haft kontakt med samtliga fastighetsägare och fått 

klartecken på hyra för valdagen 2022-09-11.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnad finansieras inom befintlig budget.  

Samråd 

Samråd har skett med berörda fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över vallokaler.  
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§ 7 Utseende av ordförande för röstmottagare i vallokal vid 
allmänna valen 2022 

Diarienummer: VAL 2022/8 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Valnämndens beslut 

1. Att utse ordförande för röstmottagare i vallokal enligt förslag med 

undantag för Bjärtrå valdistrikt som beslutas vid nästa nämnd. 

2. Uppdra till respektive ordförande att lämna förslag på röstmottagare i 

vallokal till valnämndens nästa sammanträde 

Ärendet 

Valnämnden ska fastställa vilka personer som ska arbeta som röstmottagare 

i vallokal vid allmänna valen 2022.  

Samråd 

Samtliga föreslagna ordförande för röstmottagare i vallokal har tillfrågats 

och accepterat uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning över ordförande i valdistrikt, som delges vid valnämndens 

sammanträde.  
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§ 8 Information till valnämnden 2022 

Diarienummer: VAL 2022/15 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Valnämnden får ta del av följande information: 

Margareta Fällström, valsamordnare, rapporterar från den senaste tidens 

valkonferenser och från en genomgång av kommunens valmaterial. 

  

  


