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Valnämndens protokoll 

Plats och tid Dr Hedlund, 2022-08-19 klockan 09:00–09:45 

Beslutande ledamöter Susanne Viklund (S), ordförande 

Kristina Löfroth (S), tjänstgörande ersättare 

Ingmari Georgsson (V), vice ordförande 

Johanna Zidén (M) 

Lillemor Zidén (M), tjänstgörande ersättare 

Ej beslutande ersättare Lennart Johansson (V) 

Tjänstepersoner Margareta Fällström, valsamordnare 

Henrik Ericson, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 23–30 

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 2022-08-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-19 

Sista datum för överklagande 2022-09-09 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 

Underskrift 

Henrik Ericson 
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§ 23 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, Malin Zakrisson, Ann-Charlotte 

Sahlberg och Linnea Källman. 

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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§ 24 Arbetsplan valkansliet 2022-09-11 

Diarienummer: VAL 2022/35 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Anta föreslagen bemanning av valkansliet på valdagen.  

Ärendet 

Valnämnden ska vara anträffbar under hela valdagen och ha bemanning av 

telefon för frågor och eventuella oförutsedda händelser. Efter 

röstsammanräkning i vallokalerna ska röster och övrigt valmaterial lämnas 

in till valkansliet för granskning och vidare transport till länsstyrelsen. 

Personal för detta kommer huvudsakligen från kommunadministrativa 

enheten.  

Ekonomi och finansiering 

Valnämnden ersätter de medverkandes kostnader till respektive enhet inom 

valnämndens befintliga budget.  

Samråd 

Samråd har förts med enhetschef för kommunadministrativa enheten och 

berörd personal. 

Beslutsunderlag 

Arbetsplan för valkansliet. 

Beslutet skickas till 

Valnämndens ordförande 

Berörda handläggare  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-08-19 
Mötets diarienummer 

VAL 2022/12 
Sida 

6 (12) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 25 Distribution av förtidsröster på valdagen 

Diarienummer: VAL 2022/36 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

Valnämndens ledamöter ska på valdagens morgon hämta förtidsrösterna hos 

PostNord och därefter distribuera dessa till vallokalerna enligt lista. Vid 

behov kan person utanför valnämnden få detta uppdraget. 

Ärendet 

Kommunen har ett avtal med PostNord om förvaring och sortering av 

förtidsröster. På valdagen ska dessa röster transporteras ut till vallokalerna 

och detta brukar göras av valnämndens ledamöter som samtidigt kan 

kontrollera vallokalerna.  

Plan för uttransport av förtidsröster:  

Tur 1 

Susanne Viklund, Jenny Westerlund och Rolf Eriksson  

820101 Björsta 

820102 Gumås 

820103 Centrum 

820109 Östby 

820105 Frånö-Lunde 

  

Tur 2 

Lennart Johansson, Ingmari Georgsson och Magnus Svensson 

821125 Bollsta 

821128 Blästa 

821129 Nyland 

820719 Bjärtrå 
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Tur 3 

Johanna Zidén, Lillemor Zidén och Kristina Löfroth 

820211 Nora-Skog 

820415 Nordingrå 

820618 Ullånger 

820517 Docksta 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden finansieras inom valnämndens budget.   
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§ 26 Ersättning till röstmottagare vid förtidsröstning 

Diarienummer: VAL 2022/37 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

Överlämna en symbolisk ersättning i form av ett presentkort motsvarande en 

summa av 300 kronor till de personer som arbetat med förtidsröstningen vid 

de allmänna valen 2022. 

Ärendet 

De avtal som valnämnden träffar med anordnarna av förtidsröstning ger 

ingen ersättning till de som praktiskt arbetar med röstmottagningen. 

Valnämnden har därför tidigare val gett personal som arbetar med 

förtidsröstning ett presentkort på en mindre summa. 

Presentkortet föreslås vara på en summa av 300 kronor. Det finns ett 

presentkort från Kramfors handel som fungerar på flertalet butiker i 

Kramfors kommun.  

Antalet personer som arbetat med förtidsröstningen under de allmänna valen 

2022 är ca 30 stycken. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden finansieras inom valnämndens budget. 

Beslutet skickas till 

Valhandläggarna.  
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§ 27 Ersättning för röstmottagarnas deltagande i utbildningar 

Diarienummer: VAL 2022/38 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

1. Ersätta röstmottagare som deltar i valnämndens utbildning med 

motsvarande ett mötesarvode.  

2. Ersätta röstmottagare som genomför utbildningen på 

Valmyndighetens hemsida, istället för på utbildningskvällarna med 

ett halvt mötesarvode. 

Ärendet 

För att få arbeta som röstmottagare måste en utbildning genomföras vilket 

valnämnden anordnar genom nämndsordförande och valhandläggarna. De 

röstmottagare som inte har möjlighet att delta vid de fysiska 

utbildningstillfällen som valnämnden arrangerar eller som förordnats efter 

att dessa genomförts, finns möjlighet att istället genomföra en utbildning på 

Valmyndighetens hemsida och uppvisa godkänt utbildningsintyg. 

Valnämnden förordar dock att röstmottagarna i första hand deltar vid något 

av de fysiska utbildningstillfällena.  

De röstmottagare som deltar i valnämndens utbildning på plats får en 

ersättning motsvarande ett sammanträdesarvode, enligt kommunens riktlinje 

”Bestämmelser om ekonomiskt ersättning till kommunalt förtroendevalda” 

KS 2018/154. Röstmottagare som genomför utbildningen digitalt får en 

ersättning motsvarande ett halvt mötesarvode mot uppvisande av godkänt 

utbildningsintyg. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden ryms inom valnämndens budget.  
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§ 28 Förordnande av röstmottagare i förtidsröstningslokal 

Diarienummer: VAL 2022/39 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare vid förtidsröstningslokaler 

enligt uppgifter i lista under förutsättning att röstmottagarna innan valdagen 

genomgått utbildning i enlighet med valnämndens krav. 

Ärendet 

Valnämnden har tecknat avtal med Filadelfiaförsamlingen Bollstabruk, 

Nylands Folkets Husförening upa, Docksta Bordtennisklubb och På Kusten 

om att hålla i förtidsröstning. I avtalen har angetts vilka personer som ska 

arbeta som röstmottagare och dessa ska förordnas av valnämnden.  

För bemanningen av Kramfors konsthall har fyra personer anställts av 

kommunadministrativa enheten som röstmottagare och även dessa ska 

förordnas av valnämnden.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnader för röstmottagare är finansierad i valnämndens budget.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över röstmottagare i förtidsröstningslokal.  
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§ 29 Ställningstagande för besök, fotografering och filmande på 
röstmottagningsställen 

Diarienummer: VAL 2022/40 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden följer det ställningstagande som Valmyndigheten antagit.  

Ärendet 

Vem som helst kan besöka ett röstmottagningsställe eller en plats för 

rösträkning och även fotografera eller filma. Vissa undantag kan förekomma 

i byggnader där det bedrivs viss verksamhet, exempelvis inom 

kriminalvården eller i vården. 

Den som besöker röstmottagningsställe eller rösträkning har rätt att vara 

anonym. Röstmottagare och rösträknare bör i utbildning informeras om 

vilka rättigheter som följer av att röstmottagningen är offentlig och 

rösträkningen en offentlig förrättning. 

Den som besöker, fotograferar eller filmar på ett röstmottagningsställe får 

inte riskera att avslöja valhemligheten eller störa ordningen. 

Vid rösträkning ska det finnas en reell möjlighet för besökare att iaktta vad 

som sker vid visst bord eller vid vissa moment i proceduren. Den som vill 

ska kunna fotografera eller filma. Allmänheten kan hänvisas till lämplig 

plats. 

Den som besöker rösträkning kan uppmanas att bära besöksbricka för att få 

tillträde till platsen. Besökaren har dock alltid rätt att vara anonym. 

Besökaren kan också ombedjas avlämna ytterkläder och väskor i 

förvaringsutrymme. Stora besök kan delas upp i mindre grupper. 

Besök, fotografering och filmning ska kunna ske med god ordning och på 

ett säkert sätt. 

Beslutsunderlag 

Valmyndighetens ställningstagande.  
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§ 30 Komplettering av röstmottagare i vallokal 

Diarienummer: VAL 2022/41 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare enligt lista. Ordförande i 

valdistrikten ansvarar för att nya röstmottagare har genomgått utbildning i 

enlighet med valnämndens krav.  

Ärendet 

Efter valnämndens beslut 2022-04-08 har röstmottagarna kompletterats med 

ytterligare personer.   

Ekonomi och finansiering 

Kostnader för röstmottagare är finansierad i valnämndens budget. 


