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§ 9 Verksamhetsskyddsanalys 

Diarienummer: VAL 2022/16 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Godkänna verksamhetsskyddsanalys.  

Ärendet 

Valmyndigheten anser att valadministrationen bör genomföra en 
verksamhetsskyddsanalys av den valverksamhet som inte omfattas av 
bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.  

Vid valen 2018 kunde berörda myndigheter konstatera att det förelåg risk 
för informationspåverkan och hot mot valens genomförande på ett sätt som 
inte tidigare identifierats. Av Säkerhetspolisens utvärdering efter valen 
framkom att några omfattande påverkanskampanjer från främmande makt 
för att påverka valen inte förekommit, men risken för påverkan i framtiden 
förutsågs finnas kvar. Vidare pekade Valmyndigheten i sin 
erfarenhetsrapport efter valen på att det förekommit incidenter vid valen i 
form av bland annat sabotage genom stöld av valsedlar samt felaktiga rykten 
om att valsedlar stulits trots att de inte varit försvunna. Det förekom också 
försök att påverka synen på det svenska valsystemet negativt bland annat 
genom diskussioner på sociala medier och upprop om valfusk på internet 
med insamling av namnunderskrifter. 

Kramfors kommun genomförde 2018 en risk- och sårbarhetsanalys av 
genomförandet av val i kommunen. Det har också tagits fram ett förslag 
till  rutin för hantering av valet. Med utgångspunkt från dessa båda 
dokument har valhandläggarna nu tagit fram en verksamhetsskyddsanalys.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsskyddsanalys.   
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§ 10 Datum för utbildningstillfällen inför valet 2022 

Diarienummer: VAL 2022/17 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

1. Obligatorisk utbildning för röstmottagare vid förtidsröstning 2022-
08-16. 

2. Obligatorisk utbildning för röstmottagare i vallokal vid följande 
tillfällen.  

Nyland 2022-08-25 

Kramfors 2022-08-29 

Ullånger 2022-08-30 

Ärendet 

Alla som arbetar som röstmottagare ska genomgå utbildning för uppdraget. 
Utbildning för alla som jobbar med förtidsröstning, både 
förtidsröstningslokal och särskild röstmottagningslokal samt ambulerande 
röstmottagare ska genomföras 2022-08-16.  

Utbildning för alla röstmottagare i vallokal sker 2022-08-25 i Nyland, 2022-
08-29 i Kramfors och 2022-08-30  i Ullånger. Samtliga tillfällen klockan 
18.30. 

Valmyndigheten tar fram utbildningsmaterial för både förtidsröstning och 
röstmottagare. Utbildningen genomförs av valhandläggarna Margareta 
Fällström och Karin Sjölund samt valnämndens ordförande.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden täcks inom befintlig budget.   

Protokoll Valnämnden 8 april
(Signerat, SHA-256 C80A0AC63CB55B5915C03A7C30A1FC636C4FCD07185BC1EF2E694BC6295AC379)

Sida 4 av 13



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-04-08 
Mötets diarienummer 

VAL 2022/10 
Sida 

5 (12) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Tillgänglighetsundersökning av vallokaler 

Diarienummer: VAL 2022/18 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

1. Överlämna synpunkter från tillgänglighetsundersökningen till 
respektive lokalansvariga.  

2. Lägga redovisad tillgänglighetsanalys till handlingarna.  

Ärendet 

Valhandläggare Margareta Fällström och Karin Sjölund har besökt samtliga 
vallokaler och förtidsröstningslokaler och granskat dessa ur 
tillgänglighetssynpunkt. Som grund för undersökningen har de använt 
Myndigheten för delaktighets checklista som dock inte är tillämplig i sin 
helhet eftersom man där även bedömer själva möjligheten att rösta.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning tillgänglighetsundersökning.  

Beslutet skickas till 

Lokalansvariga för respektive lokal samt valdistriktens ordförande.   
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§ 12 Förtidsröstningslokaler valet 2022 

Diarienummer: VAL 2022/19 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer följande röstmottagningsställen och öppettider.  

Plats Röstmottagningsställe Öppettider 

Bollstabruk Bollstakyrkan Tisdag, onsdag och lördag 
klockan 10.00—14.00 

Docksta Slöjdsalen Dockstaskolan Vardagar 14.00—17.00, 
lördagar 11.00—13.00 

Kramfors Konsthallen Vardagar 11.00—13.30, 
14.30—18.00  
Lördagar 11.00—15.00 
Söndag 11/9 08.00—20.00 

Nyland Folkan Nyland Vecka 34: Onsdag 10.00—
14.00, torsdag och fredag 
15.00—19.00, söndag 
10.00—14.00 

Vecka 35: Tisdag och onsdag 
10.00—14.00, torsdag och 
fredag 15.00—19.00 

Vecka 36: Måndag, tisdag 
och onsdag 10.00—14.00, 
torsdag och fredag 15.00—
19.00 

Ullånger Generationernas hus Måndagar klockan 13.00—
18.00, onsdagar och fredagar 
klockan 10.00—13.00 

Söndag 4/9 klockan 10.00-
13.00 
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Ärendet 

Enligt beslut 2022-02-25 har avtal tecknats med de förtidsröstningslokaler 
som föreslagits förutom i Bollstabruk där Bollsta intresseförening inte 
kunde ta på sig uppdraget utan där istället Filadelfiakyrkan har tillfrågats 
och tagit på sig förtidsröstningen.  

Öppettider har lokalerna själva fått besluta om.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaderna för förtidsröstning ersätts till viss del av Valmyndigheten. 
Resterande kostnader är finansierade i valnämndens budget.  

Beslutsunderlag 

Förslag till avtal med respektive förtidsröstningsställe.  

Beslutet skickas till 

Förtidsröstningsställena.  
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§ 13 Förordnande av röstmottagare i vallokal 

Diarienummer: VAL 2022/20 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare enligt lista under 
förutsättning att röstmottagarna innan valdagen genomgått utbildning i 
enlighet med valnämndens krav. 

Ärendet 

Valdistriktens ordförande har haft i uppdrag att föreslå röstmottagare i 
valdistrikten utifrån de kriterier som valnämnden satt upp; en bra 
återspegling av samhället beträffande kön, ålder och politisk tillhörighet 
(om denna är känd).  

Valnämndens ledamöter får lista på föreslagna röstmottagare utdelad vid 
sammanträdet.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnader för röstmottagare är finansierad i valnämndens budget.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över röstmottagare i vallokal.   
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§ 14 Ekonomiska ersättningar vid valet 

Diarienummer: VAL 2022/21 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

1. Bevilja ersättning för högst två resor tur och retur mellan bostaden 
och vallokalen på valdagen för röstmottagare i vallokal.    

2. Tillåta inköp av valfritt fika för maximalt 250 kronor/valdistrikt på 
valdagen. Ersättning utbetalas mot inlämnande av kvitto på inköpet 

Ärendet 

Vid tidigare val har valnämnden beviljat reseersättning för röstmottagarna 
för högst två resor tur och retur från bostaden till vallokalen. Valnämnden 
föreslås besluta på samma sätt vid detta val.  

Vid valet 2014 aktualiserades frågan om möjligheten att på valnämndens 
bekostnad köpa in fika till valförrättarna under valdagen. Valnämnden 
beviljade då att tillåta inköp av önskad dryck, tilltugg eller frukt för 
maximalt 200 kronor/valdistrikt vilket föreslås höjas till 250 kronor 2022.  

Ekonomi 

Ovan nämnda kostnader ryms inom valnämndens budget.  
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§ 15 Ambulerande röstmottagare valet 2022 

Diarienummer: VAL 2022/22 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

1. Följande personer utses att arbeta som ambulerande röstmottagare 
vid valet 2022; Jonas Altin och Malin Zakrisson.  

2. Möjlighet att beställa ambulerande röstmottagare får ske till söndag 
2022-09-11 klockan 17.30.   

Ärendet 

Inför val 2018 beslutade Valmyndigheten att kommunerna ska erbjuda 
ambulerande röstmottagare, det vill säga möjlighet för väljare som på grund 
av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till 
särskilt förordnade röstmottagare. Detta ska vara möjligt under samma tid 
som förtidsröstningen får ske.  

Ambulerande röstmottagare ersätter också tidigare institutionsröstning och 
en fast tid har bokats in på Kvarnbacken, Viktoriagården, Sundbrolund och 
Nybo.  

Personal för att genomföra detta har rekryterats från kommunadministrativa 
enheten.  

En begränsning av den tid som man kan beställa ambulerande röstmottagare 
är nödvändig för att de ska kunna åka ut till personen och sedan hinna 
tillbaka till Kramfors för att lämna in förtidsrösten innan klockan 20.00 när 
vallokalerna stänger. 

Ekonomi och finansiering 

Valnämnden får ersätta kommunadministrativa enheten för den arbetstid 
och eventuella merkostnader som uppstår vid arbete som ambulerande 
röstmottagare, till exempel vikariekostnader.  

Måluppfyllelse 

Att tillhandahålla ambulerande röstmottagare garanterar möjligheten för alla 
medborgare att kunna lämna sin röst vid valet.  
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Samråd 

Samråd har skett med chefen för kommunadministrativa enheten.  

Beslutet skickas till 

Chef kommunadministrativa enheten.   
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§ 16 Distribution av valsedlar 

Diarienummer: VAL 2022/23 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

1. Kramfors kommun distribuerar de valsedlar man enligt lag är 
skyldig att tillhandahålla. Det vill säga partivalsedlar för de partier 
som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % av 
rösterna i hela landet. Valnämnden distribuerar också partivalsedlar 
för de partier som är representerade i regionfullmäktige eller 
kommunfullmäktige i kommunen om dessa begärt utläggning.  

2. Övriga partier får lämna sina valsedlar till respektive vallokal 
klockan 08.00 valdagens morgon eller enligt överenskommelse med 
ordförande för valdistriktet.  Till förtidsröstningsställe får de lämna 
valsedlar tidigast vid första tillfället när förtidsröstningsstället 
öppnar för röstmottagning. 

Ärendet 

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar 
utlagda, kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller 
röstningslokalen. Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att distri-
buera dessa valsedlar. Valnämnden ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i 
valsedelställ i vallokal och förtidsröstningslokal.  

  

Det är partiernas ansvar att leverera valsedlarna samt att se till att de inte tar 
slut under den tid röstmottagningen pågår. Däremot ska röstmotta-garna 
fylla på valsedlar och hålla ordning i valsedelställen.  

  

Vissa kommuner väljer att hantera distributionen av samtliga partiers 
namnvalsedlar i röstnings- och/ eller vallokaler. Partierna kan då lämna sina 
valsedlar centralt till kommunen, som sedan ser till att valsedlarna fördelas 
och sprids ut till vallokalerna och röstningslokalerna. Det innebär emel-
lertid att kommunen därigenom gör ett åtagande som går längre än den 
skyldighet som följer av vallagens bestämmelser och som det kan bli svårt 
att upprätthålla på ett likvärdigt sätt.  
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§ 9 Verksamhetsskyddsanalys 


Diarienummer: VAL 2022/16 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden 


Valnämndens beslut 


Godkänna verksamhetsskyddsanalys.  


Ärendet 


Valmyndigheten anser att valadministrationen bör genomföra en 
verksamhetsskyddsanalys av den valverksamhet som inte omfattas av 
bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.  


Vid valen 2018 kunde berörda myndigheter konstatera att det förelåg risk 
för informationspåverkan och hot mot valens genomförande på ett sätt som 
inte tidigare identifierats. Av Säkerhetspolisens utvärdering efter valen 
framkom att några omfattande påverkanskampanjer från främmande makt 
för att påverka valen inte förekommit, men risken för påverkan i framtiden 
förutsågs finnas kvar. Vidare pekade Valmyndigheten i sin 
erfarenhetsrapport efter valen på att det förekommit incidenter vid valen i 
form av bland annat sabotage genom stöld av valsedlar samt felaktiga rykten 
om att valsedlar stulits trots att de inte varit försvunna. Det förekom också 
försök att påverka synen på det svenska valsystemet negativt bland annat 
genom diskussioner på sociala medier och upprop om valfusk på internet 
med insamling av namnunderskrifter. 


Kramfors kommun genomförde 2018 en risk- och sårbarhetsanalys av 
genomförandet av val i kommunen. Det har också tagits fram ett förslag 
till  rutin för hantering av valet. Med utgångspunkt från dessa båda 
dokument har valhandläggarna nu tagit fram en verksamhetsskyddsanalys.  


Beslutsunderlag 


Verksamhetsskyddsanalys.   
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§ 10 Datum för utbildningstillfällen inför valet 2022 


Diarienummer: VAL 2022/17 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden. 


Valnämndens beslut 


1. Obligatorisk utbildning för röstmottagare vid förtidsröstning 2022-
08-16. 


2. Obligatorisk utbildning för röstmottagare i vallokal vid följande 
tillfällen.  


Nyland 2022-08-25 


Kramfors 2022-08-29 


Ullånger 2022-08-30 


Ärendet 


Alla som arbetar som röstmottagare ska genomgå utbildning för uppdraget. 
Utbildning för alla som jobbar med förtidsröstning, både 
förtidsröstningslokal och särskild röstmottagningslokal samt ambulerande 
röstmottagare ska genomföras 2022-08-16.  


Utbildning för alla röstmottagare i vallokal sker 2022-08-25 i Nyland, 2022-
08-29 i Kramfors och 2022-08-30  i Ullånger. Samtliga tillfällen klockan 
18.30. 


Valmyndigheten tar fram utbildningsmaterial för både förtidsröstning och 
röstmottagare. Utbildningen genomförs av valhandläggarna Margareta 
Fällström och Karin Sjölund samt valnämndens ordförande.  


Ekonomi och finansiering 


Kostnaden täcks inom befintlig budget.   
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§ 11 Tillgänglighetsundersökning av vallokaler 


Diarienummer: VAL 2022/18 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden. 


Valnämndens beslut 


1. Överlämna synpunkter från tillgänglighetsundersökningen till 
respektive lokalansvariga.  


2. Lägga redovisad tillgänglighetsanalys till handlingarna.  


Ärendet 


Valhandläggare Margareta Fällström och Karin Sjölund har besökt samtliga 
vallokaler och förtidsröstningslokaler och granskat dessa ur 
tillgänglighetssynpunkt. Som grund för undersökningen har de använt 
Myndigheten för delaktighets checklista som dock inte är tillämplig i sin 
helhet eftersom man där även bedömer själva möjligheten att rösta.  


Beslutsunderlag 


Sammanställning tillgänglighetsundersökning.  


Beslutet skickas till 


Lokalansvariga för respektive lokal samt valdistriktens ordförande.   
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§ 12 Förtidsröstningslokaler valet 2022 


Diarienummer: VAL 2022/19 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden 


Valnämndens beslut 


Valnämnden fastställer följande röstmottagningsställen och öppettider.  


Plats Röstmottagningsställe Öppettider 


Bollstabruk Bollstakyrkan Tisdag, onsdag och lördag 
klockan 10.00—14.00 


Docksta Slöjdsalen Dockstaskolan Vardagar 14.00—17.00, 
lördagar 11.00—13.00 


Kramfors Konsthallen Vardagar 11.00—13.30, 
14.30—18.00  
Lördagar 11.00—15.00 
Söndag 11/9 08.00—20.00 


Nyland Folkan Nyland Vecka 34: Onsdag 10.00—
14.00, torsdag och fredag 
15.00—19.00, söndag 
10.00—14.00 


Vecka 35: Tisdag och onsdag 
10.00—14.00, torsdag och 
fredag 15.00—19.00 


Vecka 36: Måndag, tisdag 
och onsdag 10.00—14.00, 
torsdag och fredag 15.00—
19.00 


Ullånger Generationernas hus Måndagar klockan 13.00—
18.00, onsdagar och fredagar 
klockan 10.00—13.00 


Söndag 4/9 klockan 10.00-
13.00 
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Ärendet 


Enligt beslut 2022-02-25 har avtal tecknats med de förtidsröstningslokaler 
som föreslagits förutom i Bollstabruk där Bollsta intresseförening inte 
kunde ta på sig uppdraget utan där istället Filadelfiakyrkan har tillfrågats 
och tagit på sig förtidsröstningen.  


Öppettider har lokalerna själva fått besluta om.  


Ekonomi och finansiering 


Kostnaderna för förtidsröstning ersätts till viss del av Valmyndigheten. 
Resterande kostnader är finansierade i valnämndens budget.  


Beslutsunderlag 


Förslag till avtal med respektive förtidsröstningsställe.  


Beslutet skickas till 


Förtidsröstningsställena.  
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§ 13 Förordnande av röstmottagare i vallokal 


Diarienummer: VAL 2022/20 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden. 


Valnämndens beslut 


Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare enligt lista under 
förutsättning att röstmottagarna innan valdagen genomgått utbildning i 
enlighet med valnämndens krav. 


Ärendet 


Valdistriktens ordförande har haft i uppdrag att föreslå röstmottagare i 
valdistrikten utifrån de kriterier som valnämnden satt upp; en bra 
återspegling av samhället beträffande kön, ålder och politisk tillhörighet 
(om denna är känd).  


Valnämndens ledamöter får lista på föreslagna röstmottagare utdelad vid 
sammanträdet.  


Ekonomi och finansiering 


Kostnader för röstmottagare är finansierad i valnämndens budget.  


Beslutsunderlag 


Förteckning över röstmottagare i vallokal.   
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§ 14 Ekonomiska ersättningar vid valet 


Diarienummer: VAL 2022/21 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden. 


Valnämndens beslut 


1. Bevilja ersättning för högst två resor tur och retur mellan bostaden 
och vallokalen på valdagen för röstmottagare i vallokal.    


2. Tillåta inköp av valfritt fika för maximalt 250 kronor/valdistrikt på 
valdagen. Ersättning utbetalas mot inlämnande av kvitto på inköpet 


Ärendet 


Vid tidigare val har valnämnden beviljat reseersättning för röstmottagarna 
för högst två resor tur och retur från bostaden till vallokalen. Valnämnden 
föreslås besluta på samma sätt vid detta val.  


Vid valet 2014 aktualiserades frågan om möjligheten att på valnämndens 
bekostnad köpa in fika till valförrättarna under valdagen. Valnämnden 
beviljade då att tillåta inköp av önskad dryck, tilltugg eller frukt för 
maximalt 200 kronor/valdistrikt vilket föreslås höjas till 250 kronor 2022.  


Ekonomi 


Ovan nämnda kostnader ryms inom valnämndens budget.  
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§ 15 Ambulerande röstmottagare valet 2022 


Diarienummer: VAL 2022/22 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden. 


Valnämndens beslut 


1. Följande personer utses att arbeta som ambulerande röstmottagare 
vid valet 2022; Jonas Altin och Malin Zakrisson.  


2. Möjlighet att beställa ambulerande röstmottagare får ske till söndag 
2022-09-11 klockan 17.30.   


Ärendet 


Inför val 2018 beslutade Valmyndigheten att kommunerna ska erbjuda 
ambulerande röstmottagare, det vill säga möjlighet för väljare som på grund 
av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till 
särskilt förordnade röstmottagare. Detta ska vara möjligt under samma tid 
som förtidsröstningen får ske.  


Ambulerande röstmottagare ersätter också tidigare institutionsröstning och 
en fast tid har bokats in på Kvarnbacken, Viktoriagården, Sundbrolund och 
Nybo.  


Personal för att genomföra detta har rekryterats från kommunadministrativa 
enheten.  


En begränsning av den tid som man kan beställa ambulerande röstmottagare 
är nödvändig för att de ska kunna åka ut till personen och sedan hinna 
tillbaka till Kramfors för att lämna in förtidsrösten innan klockan 20.00 när 
vallokalerna stänger. 


Ekonomi och finansiering 


Valnämnden får ersätta kommunadministrativa enheten för den arbetstid 
och eventuella merkostnader som uppstår vid arbete som ambulerande 
röstmottagare, till exempel vikariekostnader.  


Måluppfyllelse 


Att tillhandahålla ambulerande röstmottagare garanterar möjligheten för alla 
medborgare att kunna lämna sin röst vid valet.  
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Samråd 


Samråd har skett med chefen för kommunadministrativa enheten.  


Beslutet skickas till 


Chef kommunadministrativa enheten.   
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§ 16 Distribution av valsedlar 


Diarienummer: VAL 2022/23 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden. 


Valnämndens beslut 


1. Kramfors kommun distribuerar de valsedlar man enligt lag är 
skyldig att tillhandahålla. Det vill säga partivalsedlar för de partier 
som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % av 
rösterna i hela landet. Valnämnden distribuerar också partivalsedlar 
för de partier som är representerade i regionfullmäktige eller 
kommunfullmäktige i kommunen om dessa begärt utläggning.  


2. Övriga partier får lämna sina valsedlar till respektive vallokal 
klockan 08.00 valdagens morgon eller enligt överenskommelse med 
ordförande för valdistriktet.  Till förtidsröstningsställe får de lämna 
valsedlar tidigast vid första tillfället när förtidsröstningsstället 
öppnar för röstmottagning. 


Ärendet 


De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar 
utlagda, kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller 
röstningslokalen. Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att distri-
buera dessa valsedlar. Valnämnden ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i 
valsedelställ i vallokal och förtidsröstningslokal.  


  


Det är partiernas ansvar att leverera valsedlarna samt att se till att de inte tar 
slut under den tid röstmottagningen pågår. Däremot ska röstmotta-garna 
fylla på valsedlar och hålla ordning i valsedelställen.  


  


Vissa kommuner väljer att hantera distributionen av samtliga partiers 
namnvalsedlar i röstnings- och/ eller vallokaler. Partierna kan då lämna sina 
valsedlar centralt till kommunen, som sedan ser till att valsedlarna fördelas 
och sprids ut till vallokalerna och röstningslokalerna. Det innebär emel-
lertid att kommunen därigenom gör ett åtagande som går längre än den 
skyldighet som följer av vallagens bestämmelser och som det kan bli svårt 
att upprätthålla på ett likvärdigt sätt.  





