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Valnämndens protokoll 

Plats och tid KS sammanträdesrum, 2022-05-20 klockan 13:15 – 14:30 

Beslutande ledamöter Susanne Viklund (S), ordförande 
Kristina Löfroth (S), tjänstgörande ersättare 
Ingmari Georgsson (V), vice ordförande 
Magnus Svensson (C) 
Johanna Zidén (M) 

Ej beslutande ersättare Lennart Johansson (V) 
Lillemor Zidén (M) 

Tjänstepersoner Margareta Fällström, valsamordnare 
Henrik Ericson, nämndsekreterare 
Karin Sjölund, valhandläggare 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 17–22 

Sekreterare 

Henrik Ericson 

Ordförande 

Susanne Viklund (S) 

Justerare 
Johanna Zidén (M) 

Valnämnden 

Dokumenttyp 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-05-20 
Mötets diarienummer 

VAL 2022/11 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

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

Beslutande organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Sista datum för överklagande

2022-05-20 

2022-05-24 

2022-06-14 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 

Underskrift 

Henrik Ericson 
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Ärendelista 

§ 17 Information till valnämnden 2022 4 

Diarienummer: VAL 2022/15 

§ 18 Kvittens av förtidsröster från PostNord 5 

Diarienummer: VAL 2022/25 

§ 19 Ambulerande röstmottagera på särskilda boenden, SÄBO 6 

Diarienummer: VAL 2022/26 

§ 20 Helgjour under perioden för förtidsröstning, valet 2022 7 

Diarienummer: VAL 2022/27 

§ 21 Valsedlarnas ordning i valsedelställen 8 

Diarienummer: VAL 2022/28 

§ 22 PostNords bemanning vid transport av förtidsröster 10 

Diarienummer: VAL 2022/34 
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§ 17 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, valhandläggare, presenterar valnämndens arbete, inför 
och under ett valår. Beslut nämnden hittills tagit och beslut nämnden 
behöver ta. Det redogörs även för statens ekonomiska bidrag till 
valnämnden. 
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§ 18 Kvittens av förtidsröster från PostNord 

Diarienummer: VAL 2022/25 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Följande personer bemyndigas att kvittera ut förtidsröster från PostNord till 
Kramfors kommun; Margareta Fällström, Karin Sjölund, Susanne Viklund 
och Ingmari Georgsson. 

Ärendet 

För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett 
protokoll från valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera 
dessa försändelser. Den som kvitterar ut försändelserna ska också kunna 
legitimera sig. Eftersom rätt person måste kvittera kommer dessa försän-
delser inte att levereras inom eventuella befintliga avtal om utkörning av 
post. 

Förtidsröster från PostNord ska hämtas ut vid två tillfällen; valdagens 
morgon och inför onsdagsräkningen. På valdagens morgon hämtar 
valnämndens ledamöter ut förtidsrösterna och då kan ordförande och vice 
ordförande kvittera dessa. Inför onsdagsräkningen kan endera 
valhandläggare Margareta Fällström eller Karin Sjölund kvittera ut 
förtidsrösterna.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant.  

Beslutet skickas till 

PostNord  
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§ 19 Ambulerande röstmottagera på särskilda boenden, SÄBO 

Diarienummer: VAL 2022/26 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Genomföra förtidsröstning på särskilda boenden enligt nedan.  

Ärendet 

Eftersom valnämnden inte längre genomför någon institutionsröstning ska 
istället de ambulerande röstmottagarna kunna ta emot förtidsröster på 
kommunens särskilda boenden. För att de boende ska kunna förberedas med 
röstkort så har tider bokats speciellt för detta.  

2022-09-05 Viktoriagården 10.00--11.00 

2022-09-05 Nybo klockan 13.30--14.30 

2022-09-06 Sundbrolund klockan 10.00--11.00 

2022-09-06 Kvarnbacken klockan 13.30--14.30  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden finansieras inom valnämndens budget.  

Måluppfyllelse 

Genom att ordna förtidsröstning på kommunens särskilda boenden förstärks 
möjligheten för de boende att utnyttja sin medborgerliga rättighet att genom 
att rösta påverka samhället.  

Samråd 

Samråd om lämpliga tider har förts med enhetscheferna på de särskilda 
boendena.   

Beslutet skickas till 

Enhetschefer kommunens särskilda boenden.  
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§ 20 Helgjour under perioden för förtidsröstning, valet 2022 

Diarienummer: VAL 2022/27 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

Uppdra till valnämndens ordförande och vice ordförande att vara tillgäng-
liga på telefon under de öppettider som gäller för förtidsröstningslokalerna 
på helgerna vecka 34, 35 och 36. 

Ärendet 

Valnämnden ska vara anträffbar alla dagar som förtidsröstning pågår, det 
vill säga även lördag och söndag. Under vardagarna kan kommunens 
kundtjänst skriva ut dubblettröstkort och besvara frågor med stöd av 
valhandläggarna. Eftersom valhandläggarna av arbetsmiljöskäl inte kan 
arbeta samtliga dagar föreslås att nämndens ordförande och vice ordförande 
kan ta på sig att vara anträffbara för rådgivning på telefon under 
röstmottagningsställenas öppettider. Dubblettröstkort kan då distribueras 
närmast påföljande vardag.    

Ekonomi och finansiering 

Ordförande och vice ordförande gör sinsemellan upp om bemanningen och 
får då ersättning i enlighet med arvodesberedningens beslut.  

Beslutet skickas till 

Valnämndens ordförande och vice ordförande.   
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§ 21 Valsedlarnas ordning i valsedelställen 

Diarienummer: VAL 2022/28 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Valnämndens beslut 

Ordningen i valsedelställen ska vara i bokstavsordning med början längst 
upp till vänster. 

Ärendet 

Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut 
om placeringen av valsedlarna i vallokaler och röstmottagningsställen.  

För att upprätthålla förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt 
för väljaren att orientera sig bland valsedlarna ska valsedlarna exponeras 
likformigt på alla röstmottagningsställen. Med detta menas att alla valsedlar 
ska presenteras på samma sätt. Det ska också vara lätt för röstmottagarna att 
ha överblick och hålla ordning bland valsedlarna.  

Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige gäller följande: 
Partivalsedlar, det vill säga valsedlar med enbart val- och partibeteckning, 
för de partier som har rätt att få valsedlar upptryckta och utlagda av 
valnämnden om de begär det, ska ställas i ett eget valsedelställ. 
Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), 
kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i 
varje rad stå i bokstavsordning efter den partibeteckning som partiet anmält 
sitt deltagande. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför de övriga 
valsedlarna i valsedelstället. 

I de följande valsedelställen ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i 
samma ordning som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå) samt i bokstavsordning efter partibeteckning i varje 
lodrät rad. 

Ordningen i valsedelställen ska vara i bokstavsordning med början uppifrån 
vänster: 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

Centerpartiet 

Feministiskt initiativ 

Protokoll Valnämnden 20 maj
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Kristdemokraterna  

Liberalerna 

Miljöpartiet 

Moderaterna 

Sjukvårdspartiet (endast till regionfullmäktige) 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

Blanka 
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§ 22 PostNords bemanning vid transport av förtidsröster 

Diarienummer: VAL 2022/34 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Valnämndens beslut 

PostNords transporter av förtidsröster ska vara dubbelbemannade.  

Ärendet 

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. 
Enligt tidigare beslut i valnämnden 2022-02-25 bemyndigades ordförande 
Susanne Viklund att teckna avtal med PostNord. Valnämnden har nu fått 
erbjudande om dubbelbemanning vid transporterna. För att följa övrigt 
regelverk kring hantering av röster och förtidsröster bör även transporterna 
vara dubbelbemannade. 

Beslutsunderlag 

Avtalsförslag från PostNord. 
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Valnämndens protokoll 


Plats och tid KS sammanträdesrum, 2022-05-20 klockan 13:15 – 14:30 


Beslutande ledamöter Susanne Viklund (S), ordförande 
Kristina Löfroth (S), tjänstgörande ersättare 
Ingmari Georgsson (V), vice ordförande 
Magnus Svensson (C) 
Johanna Zidén (M) 


Ej beslutande ersättare Lennart Johansson (V) 
Lillemor Zidén (M) 


Tjänstepersoner Margareta Fällström, valsamordnare 
Henrik Ericson, nämndsekreterare 
Karin Sjölund, valhandläggare 


Justeringens plats och tid  


Paragrafer 17–22 


Sekreterare 


Henrik Ericson 


Ordförande 


Susanne Viklund (S) 


Justerare 
Johanna Zidén (M) 


Valnämnden 


Dokumenttyp 


PROTOKOLL 


Sammanträdesdatum 


2022-05-20 
Mötets diarienummer 


VAL 2022/11 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 


Beslutande organ Valnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-05-20 


Datum då anslaget sätts upp 2022-05-23 


Sista datum för överklagande 2022-06-13 


Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 


Underskrift 


Henrik Ericson 
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Ärendelista 


§ 17 Information till valnämnden 2022 4 


Diarienummer: VAL 2022/15 


§ 18 Kvittens av förtidsröster från PostNord 5 


Diarienummer: VAL 2022/25 


§ 19 Ambulerande röstmottagera på särskilda boenden, SÄBO 6 


Diarienummer: VAL 2022/26 


§ 20 Helgjour under perioden för förtidsröstning, valet 2022 7 


Diarienummer: VAL 2022/27 


§ 21 Valsedlarnas ordning i valsedelställen 8 


Diarienummer: VAL 2022/28 


§ 22 PostNords bemanning vid transport av förtidsröster 10 


Diarienummer: VAL 2022/34 
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§ 17 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, valhandläggare, presenterar valnämndens arbete, inför 
och under ett valår. Beslut nämnden hittills tagit och beslut nämnden 
behöver ta. Det redogörs även för statens ekonomiska bidrag till 
valnämnden. 
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§ 18 Kvittens av förtidsröster från PostNord 


Diarienummer: VAL 2022/25 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden 


Valnämndens beslut 


Följande personer bemyndigas att kvittera ut förtidsröster från PostNord till 
Kramfors kommun; Margareta Fällström, Karin Sjölund, Susanne Viklund 
och Ingmari Georgsson. 


Ärendet 


För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett 
protokoll från valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera 
dessa försändelser. Den som kvitterar ut försändelserna ska också kunna 
legitimera sig. Eftersom rätt person måste kvittera kommer dessa försän-
delser inte att levereras inom eventuella befintliga avtal om utkörning av 
post. 


Förtidsröster från PostNord ska hämtas ut vid två tillfällen; valdagens 
morgon och inför onsdagsräkningen. På valdagens morgon hämtar 
valnämndens ledamöter ut förtidsrösterna och då kan ordförande och vice 
ordförande kvittera dessa. Inför onsdagsräkningen kan endera 
valhandläggare Margareta Fällström eller Karin Sjölund kvittera ut 
förtidsrösterna.  


Ekonomi och finansiering 


Ej relevant.  


Beslutet skickas till 


PostNord  







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-05-20 
Mötets diarienummer 


VAL 2022/11 
Sida 


6 (10) 
 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 19 Ambulerande röstmottagera på särskilda boenden, SÄBO 


Diarienummer: VAL 2022/26 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden 


Valnämndens beslut 


Genomföra förtidsröstning på särskilda boenden enligt nedan.  


Ärendet 


Eftersom valnämnden inte längre genomför någon institutionsröstning ska 
istället de ambulerande röstmottagarna kunna ta emot förtidsröster på 
kommunens särskilda boenden. För att de boende ska kunna förberedas med 
röstkort så har tider bokats speciellt för detta.  


2022-09-05 Viktoriagården 10.00--11.00 


2022-09-05 Nybo klockan 13.30--14.30 


2022-09-06 Sundbrolund klockan 10.00--11.00 


2022-09-06 Kvarnbacken klockan 13.30--14.30  


Ekonomi och finansiering 


Kostnaden finansieras inom valnämndens budget.  


Måluppfyllelse 


Genom att ordna förtidsröstning på kommunens särskilda boenden förstärks 
möjligheten för de boende att utnyttja sin medborgerliga rättighet att genom 
att rösta påverka samhället.  


Samråd 


Samråd om lämpliga tider har förts med enhetscheferna på de särskilda 
boendena.   


Beslutet skickas till 


Enhetschefer kommunens särskilda boenden.  
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§ 20 Helgjour under perioden för förtidsröstning, valet 2022 


Diarienummer: VAL 2022/27 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden. 


Valnämndens beslut 


Uppdra till valnämndens ordförande och vice ordförande att vara tillgäng-
liga på telefon under de öppettider som gäller för förtidsröstningslokalerna 
på helgerna vecka 34, 35 och 36. 


Ärendet 


Valnämnden ska vara anträffbar alla dagar som förtidsröstning pågår, det 
vill säga även lördag och söndag. Under vardagarna kan kommunens 
kundtjänst skriva ut dubblettröstkort och besvara frågor med stöd av 
valhandläggarna. Eftersom valhandläggarna av arbetsmiljöskäl inte kan 
arbeta samtliga dagar föreslås att nämndens ordförande och vice ordförande 
kan ta på sig att vara anträffbara för rådgivning på telefon under 
röstmottagningsställenas öppettider. Dubblettröstkort kan då distribueras 
närmast påföljande vardag.    


Ekonomi och finansiering 


Ordförande och vice ordförande gör sinsemellan upp om bemanningen och 
får då ersättning i enlighet med arvodesberedningens beslut.  


Beslutet skickas till 


Valnämndens ordförande och vice ordförande.   
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§ 21 Valsedlarnas ordning i valsedelställen 


Diarienummer: VAL 2022/28 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden. 


Valnämndens beslut 


Ordningen i valsedelställen ska vara i bokstavsordning med början längst 
upp till vänster. 


Ärendet 


Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut 
om placeringen av valsedlarna i vallokaler och röstmottagningsställen.  


För att upprätthålla förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt 
för väljaren att orientera sig bland valsedlarna ska valsedlarna exponeras 
likformigt på alla röstmottagningsställen. Med detta menas att alla valsedlar 
ska presenteras på samma sätt. Det ska också vara lätt för röstmottagarna att 
ha överblick och hålla ordning bland valsedlarna.  


Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige gäller följande: 
Partivalsedlar, det vill säga valsedlar med enbart val- och partibeteckning, 
för de partier som har rätt att få valsedlar upptryckta och utlagda av 
valnämnden om de begär det, ska ställas i ett eget valsedelställ. 
Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), 
kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i 
varje rad stå i bokstavsordning efter den partibeteckning som partiet anmält 
sitt deltagande. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför de övriga 
valsedlarna i valsedelstället. 


I de följande valsedelställen ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i 
samma ordning som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå) samt i bokstavsordning efter partibeteckning i varje 
lodrät rad. 


Ordningen i valsedelställen ska vara i bokstavsordning med början uppifrån 
vänster: 


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 


Centerpartiet 


Feministiskt initiativ 







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-05-20 
Mötets diarienummer 


VAL 2022/11 
Sida 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


Kristdemokraterna  


Liberalerna 


Miljöpartiet 


Moderaterna 


Sjukvårdspartiet (endast till regionfullmäktige) 


Sverigedemokraterna 


Vänsterpartiet 


Blanka 


  







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-05-20 
Mötets diarienummer 


VAL 2022/11 
Sida 


10 (10) 
 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 22 PostNords bemanning vid transport av förtidsröster 


Diarienummer: VAL 2022/34 


Slutlig beslutsinstans 


Valnämnden 


Valnämndens beslut 


PostNords transporter av förtidsröster ska vara dubbelbemannade.  


Ärendet 


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. 
Enligt tidigare beslut i valnämnden 2022-02-25 bemyndigades ordförande 
Susanne Viklund att teckna avtal med PostNord. Valnämnden har nu fått 
erbjudande om dubbelbemanning vid transporterna. För att följa övrigt 
regelverk kring hantering av röster och förtidsröster bör även transporterna 
vara dubbelbemannade. 


Beslutsunderlag 


Avtalsförslag från PostNord. 





