
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10)  

 

Valnämnden  2022-01-27  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2022-01-27 kl. 09.00-11.30 

   

Beslutande Veronika Håkansson (M) ordförande 

 Jan-Elof Bergström (C)* 

 Bengt Johansson (L) 

 Mari Salomonsson (S) 

 Mats Eliasson (V)* 

    

  

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Christer Bergfors (M) ej tjänstgörande ersättare 

 Britt-Inger Ärlebrant (KD) ej tjänstgörande ersättare 

 Ola Jonsson säkerhetsskyddssamordnare, § 1 

 Madeleine Rinman kommunikatör, §§ 1-2 

  

 *) deltar på distans 

 

 

 

  

 

 

Utses att justera Mari Salomonsson 

 

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-02-07 

 

 

Underskrifter        Paragrafer  §§ 1-9  

 

                    Sekreterare  Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande Veronika Håkansson 

 

 

                     Justerare  Mari Salomonsson 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Valnämnden 

 

Sammanträdesdatum                     2022-01-27 

 

Datum då anslaget sätts upp          2022-02-07             Datum då anslaget tas ned    2022-03-01 

 

Förvaringsplats för protokollet      Valnämndens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (10)  

   

Valnämnden 2022-01-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 1  

  

Valsäkerhet 
 

En förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av all-

männa val, tidigare påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för val-

processen och fler incidenter under föregående val gör sammantaget att  

Valmyndigheten anser att det finns behov av att stärka skyddet av allmänna 

val. Inför valen 2022 arbetar Valmyndigheten med detta, både vad gäller  

genomförandet av valen och förtroendet för genomförandet av valen. Arbetet 

har ett särskilt fokus på antagonistiska hot och skydd av valgenomförandet. 

Valmyndigheten har bland annat tagit fram utbildningar samt råd och förslag 

på skyddsåtgärder. En del i detta är att ta fram en egen lokal beskrivning av 

de faktiska hot som finns mot det lokala valgenomförandet.  

 

Vid sammanträdet informerar kommunens säkerhetsskyddsamordnare i ären-

det.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att uppdra till säkerhetsskyddssamordnaren att inför nästa sammanträde ta 

fram förslag till en risk- och sårbarhetsanalys samt en verksamhetsskydds-

plan för att kunna prioritera åtgärder. 

----- 
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (10)  

   

Valnämnden 2022-01-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 2   

 

Valnämndens informationsinsatser 
 

Allmänheten ska få god information om vad som gäller kring valen.  

Valmyndighetens uppdrag är att informera om var, när och hur allmänna val 

genomförs. Valnämndens uppgift är att informera om de lokala förhållan-

dena. Valnämnden ansvarar för att sprida information om valen inom den 

egna kommunen, såsom när lokaler för röstning kommer att vara öppna och 

var de ligger. Kommunens webbplats är en viktig källa till information. 

Många personer kommer också kontakta kommunen på det telefonnummer 

som står på röstkortet för att ta reda på öppettiderna för röstmottagning eller 

annan valrelaterad information.  

 

Kommunernas informationsinsatser är nödvändiga komplement till  

Valmyndighetens insatser. För att allmänheten ska få ett så enhetligt intryck 

som möjligt av informationen om valen har Valmyndigheten tagit fram en  

grafisk profil för valkommunikation som valnämnden rekommenderas att 

använda.  

 

Inför valen kan det vara nödvändigt att i samverkan med kommunikatören i 

kommunen göra en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen bör anpas-

sas efter lokala behov och olika målgruppers behov i kommunen. Detta kan 

handla om både målgrupper, information på olika språk och tillgänglig 

kommunikation. Kommunikationsplanen kan också vara en del av valsäker-

hetsarbetet, som ett verktyg för att motarbeta risker som spridning av desin-

formation och försök till påverkan av genomförandet av, eller förtroendet för, 

allmänna val. 

 

I informationsinsatserna ingår även planering för utskrift av dubblettröstkort 

och att se över bemanning av telefoni under valdagen.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att uppdra till kommunikatören att inför nästa sammanträde ta fram ett för-

slag till kommunikationsplan utifrån Valmyndighetens riktlinjer. 

----- 
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Valnämnden 2022-01-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 3   

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Valnämndens presidiums beslut  Datum 

Behörighetsadministratörer i Valmyndighetens  

valdatasystem Valid 

2021-12-22 

 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

-----  
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Valnämnden 2022-01-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 4   

 

Information och meddelanden 
 

o Information om genomförda konferenser och utbildningar:  

 

• Nationell valkonferens 21 september 2021 (Sveriges kommuner och 

regioners, SKR)  

• Webbinariet Tryggt valår 18 januari 2022 (Sveriges kommuner och 

regioner, SKR) 

• Workshop i valsäkerhet och verksamhetsskydd 26 januari 2022 

(Valmyndigheten och länsstyrelserna) 

 

 Förslag till ändringar i arvoden vid valår till valnämndens presidium 

samt ordförande och vice ordförande i valdistrikt att gälla från och med 

valet 2022 och kommande mandatperiod 

 

 E-tjänsten Intresseanmälan Arbeta som röstmottagare under valet 2022 

på www.storuman.se. 

 

Valnämnden beslutar 

 

att notera informationen/meddelandena. 

----- 
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Valnämnden 2022-01-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 5   

 

Val- och röstningslokaler 
 

Valnämnden ska ta beslut kring de lokaler som ska användas för röstmottag-

ning samt öppettider.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa följande vallokaler:  

 

Valdistrikt Vallokal 

Slussfors (102) Slussfors skola  

Gunnarn (111) Gunnarns skola 

Vallnäs (122) Folkets hus 

Luspen (124) Församlingsgården 

Tärnaby-Hemavan (314) Folkan  

 

att fastställa följande röstningslokaler på valdagen: 

 

Ort Röstningslokal 

Långsjöby Sionförsamlingen 

Skarvsjöby Bygdegården 

Stensele Blå kupan 

Storuman Kommunhuset 

 

att fastställa öppettiderna i val- och röstningslokalerna vid nästa samman-

träde. 

----- 
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Valnämnden 2022-01-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 6   

 

Röstmottagare i valdistrikt och röstningslokaler på valdagen 
 

Valnämnden har 2019-03-13 utsett röstmottagare innevarande mandatperiod 

till och med 2022-12-31 för tjänstgöring i samband med valet till Europapar-

lamentet den 26 maj 2019 samt till allmänna valet i september 2022.  

 

I samband med detta beslutades också att utsedda röstmottagare skulle till-

frågas på nytt inför 2022 års val.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att uppdra till ledamöter och ersättare att tillfråga tidigare utsedda röstmotta-

gare i valdistrikt och röstningslokaler enligt följande:  

 

Ledamot/ersättare Valdistrikt/röstningslokal 

Veronika Håkansson  Luspens valdistrikt 

Stensele röstningslokal 

Mari Salomonsson Gunnarns valdistrikt 

Jan-Elof Bergström Tärnaby-Hemavans valdistrikt 

Hemavans röstningslokal 

Mats Eliasson Vallnäs valdistrikt 

Christer Bergfors Slussfors valdistrikt 

Britt-Inger Ärlebrant Långsjöby röstningslokal 

Skarvsjöby röstningslokal 

 

att avrapportering ska göras till sekreteraren senast den 20 februari 2022 

 

att utse röstmottagare i valdistrikt och röstningslokaler på valdagen vid nästa 

sammanträde.  

----- 
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Valnämnden 2022-01-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 7   

 

Förtidsröstning under perioden 24 augusti-11 september 2022 
 

Valnämnden ska anordna förtidsröstning under perioden 24 augusti till  

11 september.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att delegera till valnämndens presidium att fastställa röstningslokaler inkl. 

öppettider och utse röstmottagare under förtidsröstningsperioden.  

----- 
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Valnämnden 2022-01-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 8   

 

Ambulerande röstmottagning 
 

Ambulerande röstmottagning är en del av förtidsröstningen och är möjlig för 

väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan 

rösta från något röstmottagningsställe. Minst två röstmottagare kommer hem 

till väljaren eller där denne befinner sig och tar emot rösterna.  

 

Valnämnden ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare.  

Valnämnden bestämmer själv ambitionsnivån gällande tider och tillgänglig-

het. Det är dock viktigt att ambulerande röstmottagare tillhandahålls under 

hela förtidsröstningsperioden och även på valdagen.  

 

Valnämnden behöver ta fram lokala rutiner för ambulerande röstmottagning i 

kommunen och utse röstmottagare.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att besluta om lokala rutiner för ambulerande röstmottagning samt röstmot-

tagare vid nästa sammanträde. 

----- 
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Valnämnden 2022-01-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 9   

 

Tid- och aktivitetsplan 
 

Behov finns att ta fram en tid- och aktivitetsplan för valnämndens arbete med 

valet 2022.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att delegera till presidiet att ta fram och fastställa planen.  

-----  
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STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10)  


 


Valnämnden  2022-01-27  


 


______________________________________________________________________________________________________________ 


 Utdragsbestyrkande 


 
 


Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2022-01-27 kl. 09.00-11.30 


   


Beslutande Veronika Håkansson (M) ordförande 


 Jan-Elof Bergström (C)* 


 Bengt Johansson (L) 


 Mari Salomonsson (S) 


 Mats Eliasson (V)* 


    


  


Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 


 Christer Bergfors (M) ej tjänstgörande ersättare 


 Britt-Inger Ärlebrant (KD) ej tjänstgörande ersättare 


 Ola Jonsson säkerhetsskyddssamordnare, § 1 


 Madeleine Rinman kommunikatör, §§ 1-2 


  


 *) deltar på distans 


 


 


 


  


 


 


Utses att justera Mari Salomonsson 


 


Justeringens plats och tid Digital justering 2022-02-07 


 


 


Underskrifter        Paragrafer  §§ 1-9  


 


                    Sekreterare  Maria Mickelsson 


 


                      


                    Ordförande Veronika Håkansson 


 


 


                     Justerare  Mari Salomonsson 


 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 


Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 


 


Organ                                             Valnämnden 


 


Sammanträdesdatum                     2022-01-27 


 


Datum då anslaget sätts upp          2022-02-07             Datum då anslaget tas ned    2022-03-01 


 


Förvaringsplats för protokollet      Valnämndens kansli 


 


 


Underskrift                                      _________________________________________________ 


                                                        Maria Mickelsson  


  


 







STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (10)  


   


Valnämnden 2022-01-27  


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 1  


  


Valsäkerhet 
 


En förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av all-


männa val, tidigare påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för val-


processen och fler incidenter under föregående val gör sammantaget att  


Valmyndigheten anser att det finns behov av att stärka skyddet av allmänna 


val. Inför valen 2022 arbetar Valmyndigheten med detta, både vad gäller  


genomförandet av valen och förtroendet för genomförandet av valen. Arbetet 


har ett särskilt fokus på antagonistiska hot och skydd av valgenomförandet. 


Valmyndigheten har bland annat tagit fram utbildningar samt råd och förslag 


på skyddsåtgärder. En del i detta är att ta fram en egen lokal beskrivning av 


de faktiska hot som finns mot det lokala valgenomförandet.  


 


Vid sammanträdet informerar kommunens säkerhetsskyddsamordnare i ären-


det.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att uppdra till säkerhetsskyddssamordnaren att inför nästa sammanträde ta 


fram förslag till en risk- och sårbarhetsanalys samt en verksamhetsskydds-


plan för att kunna prioritera åtgärder. 


----- 


 


 







STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (10)  


   


Valnämnden 2022-01-27  


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 2   


 


Valnämndens informationsinsatser 
 


Allmänheten ska få god information om vad som gäller kring valen.  


Valmyndighetens uppdrag är att informera om var, när och hur allmänna val 


genomförs. Valnämndens uppgift är att informera om de lokala förhållan-


dena. Valnämnden ansvarar för att sprida information om valen inom den 


egna kommunen, såsom när lokaler för röstning kommer att vara öppna och 


var de ligger. Kommunens webbplats är en viktig källa till information. 


Många personer kommer också kontakta kommunen på det telefonnummer 


som står på röstkortet för att ta reda på öppettiderna för röstmottagning eller 


annan valrelaterad information.  


 


Kommunernas informationsinsatser är nödvändiga komplement till  


Valmyndighetens insatser. För att allmänheten ska få ett så enhetligt intryck 


som möjligt av informationen om valen har Valmyndigheten tagit fram en  


grafisk profil för valkommunikation som valnämnden rekommenderas att 


använda.  


 


Inför valen kan det vara nödvändigt att i samverkan med kommunikatören i 


kommunen göra en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen bör anpas-


sas efter lokala behov och olika målgruppers behov i kommunen. Detta kan 


handla om både målgrupper, information på olika språk och tillgänglig 


kommunikation. Kommunikationsplanen kan också vara en del av valsäker-


hetsarbetet, som ett verktyg för att motarbeta risker som spridning av desin-


formation och försök till påverkan av genomförandet av, eller förtroendet för, 


allmänna val. 


 


I informationsinsatserna ingår även planering för utskrift av dubblettröstkort 


och att se över bemanning av telefoni under valdagen.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att uppdra till kommunikatören att inför nästa sammanträde ta fram ett för-


slag till kommunikationsplan utifrån Valmyndighetens riktlinjer. 


----- 
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Valnämnden 2022-01-27  


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 3   


 


Redovisning av delegationsbeslut 
 


Följande delegationsbeslut redovisas:  


 


Valnämndens presidiums beslut  Datum 


Behörighetsadministratörer i Valmyndighetens  


valdatasystem Valid 


2021-12-22 


 


Valnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen.  


-----  
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Valnämnden 2022-01-27  


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 4   


 


Information och meddelanden 
 


o Information om genomförda konferenser och utbildningar:  


 


• Nationell valkonferens 21 september 2021 (Sveriges kommuner och 


regioners, SKR)  


• Webbinariet Tryggt valår 18 januari 2022 (Sveriges kommuner och 


regioner, SKR) 


• Workshop i valsäkerhet och verksamhetsskydd 26 januari 2022 


(Valmyndigheten och länsstyrelserna) 


 


 Förslag till ändringar i arvoden vid valår till valnämndens presidium 


samt ordförande och vice ordförande i valdistrikt att gälla från och med 


valet 2022 och kommande mandatperiod 


 


 E-tjänsten Intresseanmälan Arbeta som röstmottagare under valet 2022 


på www.storuman.se. 


 


Valnämnden beslutar 


 


att notera informationen/meddelandena. 


----- 
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Valnämnden 2022-01-27  


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 5   


 


Val- och röstningslokaler 
 


Valnämnden ska ta beslut kring de lokaler som ska användas för röstmottag-


ning samt öppettider.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att fastställa följande vallokaler:  


 


Valdistrikt Vallokal 


Slussfors (102) Slussfors skola  


Gunnarn (111) Gunnarns skola 


Vallnäs (122) Folkets hus 


Luspen (124) Församlingsgården 


Tärnaby-Hemavan (314) Folkan  


 


att fastställa följande röstningslokaler på valdagen: 


 


Ort Röstningslokal 


Långsjöby Sionförsamlingen 


Skarvsjöby Bygdegården 


Stensele Blå kupan 


Storuman Kommunhuset 


 


att fastställa öppettiderna i val- och röstningslokalerna vid nästa samman-


träde. 


----- 
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Valnämnden 2022-01-27  


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 6   


 


Röstmottagare i valdistrikt och röstningslokaler på valdagen 
 


Valnämnden har 2019-03-13 utsett röstmottagare innevarande mandatperiod 


till och med 2022-12-31 för tjänstgöring i samband med valet till Europapar-


lamentet den 26 maj 2019 samt till allmänna valet i september 2022.  


 


I samband med detta beslutades också att utsedda röstmottagare skulle till-


frågas på nytt inför 2022 års val.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att uppdra till ledamöter och ersättare att tillfråga tidigare utsedda röstmotta-


gare i valdistrikt och röstningslokaler enligt följande:  


 


Ledamot/ersättare Valdistrikt/röstningslokal 


Veronika Håkansson  Luspens valdistrikt 


Stensele röstningslokal 


Mari Salomonsson Gunnarns valdistrikt 


Jan-Elof Bergström Tärnaby-Hemavans valdistrikt 


Hemavans röstningslokal 


Mats Eliasson Vallnäs valdistrikt 


Christer Bergfors Slussfors valdistrikt 


Britt-Inger Ärlebrant Långsjöby röstningslokal 


Skarvsjöby röstningslokal 


 


att avrapportering ska göras till sekreteraren senast den 20 februari 2022 


 


att utse röstmottagare i valdistrikt och röstningslokaler på valdagen vid nästa 


sammanträde.  


----- 


 


  


 







STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (10)  


   


Valnämnden 2022-01-27  


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 7   


 


Förtidsröstning under perioden 24 augusti-11 september 2022 
 


Valnämnden ska anordna förtidsröstning under perioden 24 augusti till  


11 september.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att delegera till valnämndens presidium att fastställa röstningslokaler inkl. 


öppettider och utse röstmottagare under förtidsröstningsperioden.  


----- 


 


 







STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (10)  


   


Valnämnden 2022-01-27  


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 8   


 


Ambulerande röstmottagning 
 


Ambulerande röstmottagning är en del av förtidsröstningen och är möjlig för 


väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan 


rösta från något röstmottagningsställe. Minst två röstmottagare kommer hem 


till väljaren eller där denne befinner sig och tar emot rösterna.  


 


Valnämnden ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare.  


Valnämnden bestämmer själv ambitionsnivån gällande tider och tillgänglig-


het. Det är dock viktigt att ambulerande röstmottagare tillhandahålls under 


hela förtidsröstningsperioden och även på valdagen.  


 


Valnämnden behöver ta fram lokala rutiner för ambulerande röstmottagning i 


kommunen och utse röstmottagare.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att besluta om lokala rutiner för ambulerande röstmottagning samt röstmot-


tagare vid nästa sammanträde. 


----- 


 


 


 







STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (10)  


   


Valnämnden 2022-01-27  


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 9   


 


Tid- och aktivitetsplan 
 


Behov finns att ta fram en tid- och aktivitetsplan för valnämndens arbete med 


valet 2022.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att delegera till presidiet att ta fram och fastställa planen.  


-----  


 


 


 





