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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 10 

 

Meddelanden och information 
 

Förändrad sammansättning i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28 §§ 70 och 71 om godkännande av 

avsägelser av förtroendeuppdrag i valnämnden samt fyllnadsval.  

 

Ledamot Bengt Johansson (L) och ersättare Krister Näslund (V) har avsagt 

sig sina uppdrag i valnämnden. Kommunfullmäktige har 2022-04-28 god-

känt avsägelserna och utsett Martin Bengtsson (L) till ny ledamot och Leif-

Göran Johansson (V) till ny ersättare resterande del av innevarande man-

datperiod.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att notera informationen.  

----- 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 11  

  

Valsäkerhet – verksamhetsskyddsanalys och verksamhets-

skyddsplan 
 

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 erfarenhetsrap-

port efter valen på att det förekommit incidenter vid valen i form av bland 

annat sabotage genom stöld av valsedlar samt felaktiga rykten om att val-

sedlar stulits trots att de inte varit försvunna. Det förekom också försök att 

påverka synen på det svenska valsystemet negativt bland annat genom dis-

kussioner på sociala medier och upprop om valfusk på internet med in-

samling av namnunderskrifter.  

 

Inför valen 2022 har åtgärder inom säkerhetsområdet vidtagits, bland annat 

från Länsstyrelsen och Valmyndigheten som genomfört utbildningar i val-

säkerhet.  

 

Vid valnämndens sammanträde 2022-01-27 lämnade kommunens säker-

hetssamordnare information i ärendet. Valnämnden beslutade att uppdra till 

säkerhetssamordnaren att inför nästa sammanträde ta fram förslag till risk- 

och sårbarhetsanalys samt en verksamhetsskyddsplan för att kunna priori-

tera åtgärder.  

 

Vid dagens sammanträde föredrar säkerhetssamordnaren ärendet och redo-

visar upprättat dokument Verksamhetsskyddsanalys Valet 2022 som också 

innehåller verksamhetsskyddsåtgärder/-plan.  

 

I Storumans kommun har en verksamhetsskyddsanalys tagits fram till valet 

2022. Syftet med analysen är att identifiera vad som ska skyddas, mot vad 

och vem det ska skyddas från, vilka situationer som ska undvikas, hur man 

förebygger att dessa situationer uppstår, samt hur man hanterar dem om de 

ändå uppstår.  

 

Verksamhetsskyddsanalysen har begränsats till det kommunala ansvaret 

inom valet. Det innebär att den utgår från den kommunala valadministrat-

ionens processer, både inför och under valet. Verksamhetsskyddsanalysen 

omfattar inte det partipolitiska arbetet och inte heller det arbete som sker på  
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 11 – forts.  

 

länsstyrelsen efter att kommunerna lämnat över allt material efter de båda 

rösträkningarna. 
 

Valnämnden beslutar 

 

att anta de delar av dokumentet som avser analysen, det vill säga dokumen-

tet Verksamhetsskyddsanalys Valet 2022 som det dokument kommunen ska 

förhålla sig till när åtgärder prioriteras före och under valdagen 

 

att de delar som avser Verksamhetsskyddsåtgärderna/-planen tas bort från 

dokumentet för att istället utgöra en enskild plan, med motiveringen att en 

verksamhetsskyddsplan ska vara ett levande dokument, där beslut om nya 

åtgärder ska kunna tas närmare valdagen.  

----- 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 12   

 

Kommunikationsplan 
 

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 beslutade 2022-01-27 § 2 att uppdra till kommunikatören att in-

för nästa sammanträde ta fram ett förslag till kommunikationsplan utifrån  

Valmyndighetens riktlinjer.  

 

Vid sammanträdet föredrar kommunikatören upprättat förslag till kommuni-

kationsplan. 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 12 – forts.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa kommunikationsplanen enligt följande:  

 

Tid Aktiviteter 

Maj-juni 2022 Förhandsinformation och uppdateringar på sociala 

medier om arbetet inför valet 

 Inslag/reportage om valnämnden med bild och en 

kort text om arbetet 

 Affischering inför höstens val på lokala anslagstav-

lor genom Bygderådet 

 Annonsering om viktiga datum inför valet i Bladet 

16 juni. Manusstopp 8 juni kl. 12.00 

Augusti 2022 Bladet 25 augusti – Information om förtidsröstning. 

Manusstopp 17 augusti kl. 12.00 

 Information om förtidsröstning läggs ut på sociala 

medier och kommunens hemsida under vecka 33. 

 Sociala medier används regelbundet under veckorna 

med förtidsröstning för att informera om att röst-

ning pågår, var, när och hur man kan rösta. 

 Information på andra språk – delas och hämtas ge-

nom Valmyndigheten 

September 2022 Fortsatt information om förtidsröstning på sociala 

medier och kommunens hemsida 

 Annonsering inför valdagen Bladet 8 september. 

Manusstopp 31 augusti kl. 12.00 

 Valdagen 11 september – uppdatering på sociala 

medier 

 

Grafisk profil och övrigt informationsmaterial 

Valmyndighetens grafiska profil följs, material finns färdigt för nedladdning 

på internet. Länsstyrelsen tillhandahåller också material och stöd i kommuni-

kationsarbetet inför valet.  

 

Utöver fastställd kommunikationsplan kommer kommunikatören medverka i 

framtagande av övrigt informationsmaterial i vallokaler och röstningslokaler. 

----- 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 13   

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Valnämndens presidiums beslut  Datum 

Tid- och aktivitetsplan  2022-04-07 

Betänkandet Säkerhet och tillgänglighet vid val 

(SOU 2021:96) 

2022-04-25 

 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

-----  
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 14   

 

Val- och röstningslokaler – öppettider samt ändring av lokal 

för Luspens valdistrikt 
 

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

ning samt öppettider.  

 

Valnämnden beslutade 2022-01-27 § 5 att fastställa vallokaler respektive för-

tidsröstningslokaler på valdagen samt att vid nästa sammanträde fastställa 

öppettiderna för dessa. För Luspens valdistrikt fastställdes Församlings-

gården i Storuman som vallokal. I efterhand har det framkommit behov av en 

annan vallokal för detta valdistrikt.  

 

Vid sammanträdet konstateras vidare att valnämnden behöver ta ett komplet-

terande beslut vad gäller förtidsröstning på valdagen i Hemavan.  

 

Valnämnden beslutar  

 

att fastställa Aktiviteten som ny vallokal för Luspens valdistrikt  

 

att genomföra förtidsröstning på valdagen i Hemavan (förskolan/sporthallen) 

 

att fastställa öppettider på valdagen enligt följande:  

 

Valdistrikt (kod) Vallokal Öppettider 

Slussfors  Skolan/Idrottshallen  09.00-13.00,  

17.00-20.00 

Gunnarn  Skolan/Idrottshallen 09.00-13.00,  

17.00-20.00 

Vallnäs Folkets hus 08.00-20.00 

Luspen Aktiviteten 08.00-20.00 

Tärnaby-Hemavan Folkan 08.00-20.00 

 

Förtidsröstning (ort) Röstningslokal Öppettider 

Långsjöby Sionförsamlingen 13.00-15.00 

Skarvsjöby Bygdegården 09.00-11.00 

Stensele Blå kupan 13.00-15.00 

Hemavan Förskolan/Sporthallen 14.00-18.00 

Storuman Kommunhuset 08.00-20.00 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

   

VN § 14 – forts. 

 

att samråda med länsstyrelsen om förkortat öppethållande i vallokalerna i 

Slussfors och Gunnarns valdistrikt 

 

att delegera till presidiet att fastställa reservlokaler. 

----- 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 15   

 

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 beslutade 2022-01-27 § 6 att uppdra till nämndens ledamöter 

och ersättare att tillfråga tidigare utsedda röstmottagare i valdistrikt och röst-

ningslokaler samt utse röstmottagarna vid nästa sammanträde.  

 

Vid dagens sammanträde görs en avrapportering och det konstateras att det 

behöver rekryteras fler röstmottagare. Detta beror delvis på Valmyndighetens 

ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och 

rösträknare m.fl. Valmyndighetens bedömning är att den som kandiderar på 

en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på 

annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att delegera till presidiet att utse röstmottagare i valdistrikt och förtidsröst-

ningslokaler på valdagen. 

----- 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 16   

 

Förtidsröstning under perioden 24 augusti-11 september 2022 
 

Valnämnden ska anordna förtidsröstning under perioden 24 augusti till och 

med 11 september.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att delegera till valnämndens presidium att fastställa röstningslokaler inkl. 

öppettider och utse röstmottagare under förtidsröstningsperioden.  

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 17 

 

Förtidsröstning med begränsat tillträde vid särskilda boen-

den  
 

Valnämnden kan genomföra förtidsröstning med begränsat tillträde. Med 

detta avses vård- och omsorgsboenden, häkten, kriminalvårdsanstalter och 

andra boenden som kan vara i behov av anpassad röstning. Till dessa röst-

mottagningsställen har inte allmänheten tillträde, utan det är de boende, in-

tagna och personal som kan rösta.  

 

Frågan om att anordna förtidsröstning med begränsat tillträde vid kommu-

nens äldreboenden har aktualiserats som ett alternativ till ambulerande 

röstmottagning.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att anordna förtidsröstning med begränsat tillträde vid äldreboendena  

Tranan, Sibyllagården och Vikbacka  

 

att delegera till presidiet att bestämma datum och tid 

 

att uppdra till presidiet att informera samtliga enhetschefer inom vård och 

äldreomsorg om valorganisationen. 

----- 
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VN § 18   

 

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.  

 

Vid valnämndens sammanträde 2022-01-27 § 8 beslutades att beslut om  

lokala rutiner för ambulerande röstmottagning samt röstmottagare ska tas vid 

nästa sammanträde. 

 

Valnämnden beslutar 

 

att delegera till presidiet att utse röstmottagare, fastställa tider samt lokala 

rutiner för den ambulerande röstmottagningen.  

----- 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 19   

 

Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i valsedelstället 
 

Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt dessa är det end-

ast valnämnden som lägger ut valsedlarna på den avskärmade plats som an-

ordnats för utläggning av valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel det är. Par-

tiernas ansvar för distributionen av valsedlar till röstmottagningsställen har 

inte förändrats. Det har också förtydligats att väljaren ska ta sina valsedlar i 

enskildhet och att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt.  

 

Valnämnden beslutar 

 

att valsedlarna ska läggas i bokstavsordning utifrån partinamnet på val-

sedeln under val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 

11 september 

 

att partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt partivalsed-

lar som inte omfattas av valnämndens ansvar, till varje vallokal respek-

tive röstningslokal 

 

att röstmottagarna ansvarar för att lägga ut de levererade valsedlarna och 

i övrigt hålla ordning på alla valsedlar enligt beslutad ordning.  

----- 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 20 

 

Obligatorisk utbildning för röstmottagare  
 

Endast den som fått utbildning som krävs för uppdraget, får förordnas som 

röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla 

röstmottagare. Valmyndigheten ansvarar för att producera utbildnings-

material till valnämnderna. Valnämnderna ska i sin utbildning av röstmot-

tagare använda det utbildningsmaterial som är framtaget av Valmyndighet-

en.  

Valnämnderna kan vid behov komplettera och ersätta delar av utbildningen 

så att lokala förhållanden och instruktioner återspeglas.  

 

Valmyndigheten rekommenderar valnämnden vidare att ta fram lokala in-

struktioner för att komplettera det material som Valmyndigheten tillhanda-

håller.  

 

Alla röstmottagare ska utbildas inför valen eftersom det finns skillnader i 

rutinerna och regelverk mellan de senaste valen och de nu aktuella valen. 

Vid utbildningen ges tillfälle för röstmottagarna att få svar på övergripande 

frågor och på lokalspecifika frågor när det gäller tillexempel möblering, 

köer och skyltning med mera.  

 

Ordföranden och vice ordförandena i valdistrikten ska ha fördjupade kun-

skaper om val, kunna leda arbetet i vallokalen och ha tillräckliga kunskaper 

för att kunna lösa de eventuella situationer som uppstår. Separat utbild-

ningstid ges för dessa personer.  

 

Av den tids- och aktivitetsplan som presidiet fastställt för valåret 2022 framgår 

att utbildning kommer att genomföras vid följande tillfällen:  

 

16 augusti i Storuman 

17 augusti i Storuman 

18 augusti i Tärnaby 

22 augusti i Storuman  

 

Valnämnden beslutar 

 

att uppdra till presidiet att organisera utbildningen och vid behov komplet-

tera valmyndighetens utbildningsmaterial utifrån lokala förutsättningar och 

instruktioner 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 20 – forts. 

 

att efter genomförd utbildning utfärda ett utbildningsintyg. 

----- 
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Valnämnden 2022-05-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

VN § 21 

 

Postnord - hantering av förtidsröster  
 

Vid sammanträdet lämnas information om Postnords hantering av förtids-

röster, vad gäller utkörning och hämtning m.m.  

 

Enligt överenskommelse mellan Valmyndigheten och Postnord ska de för-

tidsröster som tillhör annan kommun skickas i Postnords säkerhetspåse på 

följande fastställda dagar:  

 

o Onsdag 31 augusti 

o Dagligen 5-12 september 

 

Valhelgen den 10 och 11 september samt måndag den 12 september och 

tisdag den 13 september kör Postnord ut förtidsrösterna direkt till valnämn-

den. Vid samma tillfälle hämtas förtidsröster som ska till andra kommuner.  

 

Onsdag den 14 september (onsdagsräkning) kör Postnord ut eventuellt ej 

avhämtade förtidsröster direkt till valnämnden. Tid för leverans/hämtning 

dessa dagar kommer att meddelas senast i mitten av augusti.  

 

De ordinarie behörighetshandlingar som kommunen har för att kvittera för-

sändelser gäller inte för värde innehållande röster. Valnämnden har  

2019-01-24 beslutat om firmatecknare för hela mandatperioden 2019-2022 

av vilket framgår att ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren, var 

för sig, har rätt att utkvittera förtidsröster och övriga handlingar till val-

nämnden. 

 

Valnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

att valnämndens hantering av förtidsröster alltid ska utföras av två perso-

ner.   

----- 
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Valnämnden  2022-05-11  


 


______________________________________________________________________________________________________________ 


 Utdragsbestyrkande 


 
 


Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2022-05-11 kl. 09.00-12.10 


   


Beslutande Veronika Håkansson (M) ordförande 


 Jan-Elof Bergström (C)* 


 Christer Bergfors (M) tjänstgörande ersättare för Martin Bengtsson (L) 


 Mari Salomonsson (S) 


 Mats Eliasson (V) 


    


  


Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 


 Britt-Inger Ärlebrant (KD) ej tjänstgörande ersättare 


 Eva Helleberg (S)* ej tjänstgörande ersättare 


 Leif-Göran Johansson (V) ej tjänstgörande ersättare 


 Ola Jonsson säkerhetssamordnare, §§ 11-12 


 Madeleine Rinman kommunikatör, §§ 11-12 


  


 *) deltar på distans 


 


 


 


  


 


Utses att justera Mats Eliasson 


 


Justeringens plats och tid Digital justering 2022-05-20 


 


 


Underskrifter        Paragrafer  §§ 10-21 


 


                    Sekreterare  Maria Mickelsson 


 


                      


                    Ordförande Veronika Håkansson 


 


 


                     Justerare  Mats Eliasson 


 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 


Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 


 


Organ                                             Valnämnden 


 


Sammanträdesdatum                     2022-05-11 


 


Datum då anslaget sätts upp          2022-05-20             Datum då anslaget tas ned    2022-06-11 


 


Förvaringsplats för protokollet      Valnämndens kansli 


 


 


Underskrift                                      _________________________________________________ 


                                                        Maria Mickelsson  
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 10 


 


Meddelanden och information 
 


Förändrad sammansättning i valnämnden 


Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28 §§ 70 och 71 om godkännande av 


avsägelser av förtroendeuppdrag i valnämnden samt fyllnadsval.  


 


Ledamot Bengt Johansson (L) och ersättare Krister Näslund (V) har avsagt 


sig sina uppdrag i valnämnden. Kommunfullmäktige har 2022-04-28 god-


känt avsägelserna och utsett Martin Bengtsson (L) till ny ledamot och Leif-


Göran Johansson (V) till ny ersättare resterande del av innevarande man-


datperiod.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att notera informationen.  


----- 
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 11  


  


Valsäkerhet – verksamhetsskyddsanalys och verksamhets-


skyddsplan 
 


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 erfarenhetsrap-


port efter valen på att det förekommit incidenter vid valen i form av bland 


annat sabotage genom stöld av valsedlar samt felaktiga rykten om att val-


sedlar stulits trots att de inte varit försvunna. Det förekom också försök att 


påverka synen på det svenska valsystemet negativt bland annat genom dis-


kussioner på sociala medier och upprop om valfusk på internet med in-


samling av namnunderskrifter.  


 


Inför valen 2022 har åtgärder inom säkerhetsområdet vidtagits, bland annat 


från Länsstyrelsen och Valmyndigheten som genomfört utbildningar i val-


säkerhet.  


 


Vid valnämndens sammanträde 2022-01-27 lämnade kommunens säker-


hetssamordnare information i ärendet. Valnämnden beslutade att uppdra till 


säkerhetssamordnaren att inför nästa sammanträde ta fram förslag till risk- 


och sårbarhetsanalys samt en verksamhetsskyddsplan för att kunna priori-


tera åtgärder.  


 


Vid dagens sammanträde föredrar säkerhetssamordnaren ärendet och redo-


visar upprättat dokument Verksamhetsskyddsanalys Valet 2022 som också 


innehåller verksamhetsskyddsåtgärder/-plan.  


 


I Storumans kommun har en verksamhetsskyddsanalys tagits fram till valet 


2022. Syftet med analysen är att identifiera vad som ska skyddas, mot vad 


och vem det ska skyddas från, vilka situationer som ska undvikas, hur man 


förebygger att dessa situationer uppstår, samt hur man hanterar dem om de 


ändå uppstår.  


 


Verksamhetsskyddsanalysen har begränsats till det kommunala ansvaret 


inom valet. Det innebär att den utgår från den kommunala valadministrat-


ionens processer, både inför och under valet. Verksamhetsskyddsanalysen 


omfattar inte det partipolitiska arbetet och inte heller det arbete som sker på  
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 11 – forts.  


 


länsstyrelsen efter att kommunerna lämnat över allt material efter de båda 


rösträkningarna. 
 


Valnämnden beslutar 


 


att anta de delar av dokumentet som avser analysen, det vill säga dokumen-


tet Verksamhetsskyddsanalys Valet 2022 som det dokument kommunen ska 


förhålla sig till när åtgärder prioriteras före och under valdagen 


 


att de delar som avser Verksamhetsskyddsåtgärderna/-planen tas bort från 


dokumentet för att istället utgöra en enskild plan, med motiveringen att en 


verksamhetsskyddsplan ska vara ett levande dokument, där beslut om nya 


åtgärder ska kunna tas närmare valdagen.  


----- 
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 12   


 


Kommunikationsplan 
 


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 beslutade 2022-01-27 § 2 att uppdra till kommunikatören att in-


för nästa sammanträde ta fram ett förslag till kommunikationsplan utifrån  


Valmyndighetens riktlinjer.  


 


Vid sammanträdet föredrar kommunikatören upprättat förslag till kommuni-


kationsplan. 
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Valnämnden 2022-05-11 
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Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 12 – forts.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att fastställa kommunikationsplanen enligt följande:  


 


Tid Aktiviteter 


Maj-juni 2022 Förhandsinformation och uppdateringar på sociala 


medier om arbetet inför valet 


 Inslag/reportage om valnämnden med bild och en 


kort text om arbetet 


 Affischering inför höstens val på lokala anslagstav-


lor genom Bygderådet 


 Annonsering om viktiga datum inför valet i Bladet 


16 juni. Manusstopp 8 juni kl. 12.00 


Augusti 2022 Bladet 25 augusti – Information om förtidsröstning. 


Manusstopp 17 augusti kl. 12.00 


 Information om förtidsröstning läggs ut på sociala 


medier och kommunens hemsida under vecka 33. 


 Sociala medier används regelbundet under veckorna 


med förtidsröstning för att informera om att röst-


ning pågår, var, när och hur man kan rösta. 


 Information på andra språk – delas och hämtas ge-


nom Valmyndigheten 


September 2022 Fortsatt information om förtidsröstning på sociala 


medier och kommunens hemsida 


 Annonsering inför valdagen Bladet 8 september. 


Manusstopp 31 augusti kl. 12.00 


 Valdagen 11 september – uppdatering på sociala 


medier 


 


Grafisk profil och övrigt informationsmaterial 


Valmyndighetens grafiska profil följs, material finns färdigt för nedladdning 


på internet. Länsstyrelsen tillhandahåller också material och stöd i kommuni-


kationsarbetet inför valet.  


 


Utöver fastställd kommunikationsplan kommer kommunikatören medverka i 


framtagande av övrigt informationsmaterial i vallokaler och röstningslokaler. 


----- 
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 13   


 


Redovisning av delegationsbeslut 
 


Följande delegationsbeslut redovisas:  


 


Valnämndens presidiums beslut  Datum 


Tid- och aktivitetsplan  2022-04-07 


Betänkandet Säkerhet och tillgänglighet vid val 


(SOU 2021:96) 


2022-04-25 


 


Valnämnden beslutar 


 


att godkänna redovisningen.  


-----  
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 14   


 


Val- och röstningslokaler – öppettider samt ändring av lokal 


för Luspens valdistrikt 
 


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


ning samt öppettider.  


 


Valnämnden beslutade 2022-01-27 § 5 att fastställa vallokaler respektive för-


tidsröstningslokaler på valdagen samt att vid nästa sammanträde fastställa 


öppettiderna för dessa. För Luspens valdistrikt fastställdes Församlings-


gården i Storuman som vallokal. I efterhand har det framkommit behov av en 


annan vallokal för detta valdistrikt.  


 


Vid sammanträdet konstateras vidare att valnämnden behöver ta ett komplet-


terande beslut vad gäller förtidsröstning på valdagen i Hemavan.  


 


Valnämnden beslutar  


 


att fastställa Aktiviteten som ny vallokal för Luspens valdistrikt  


 


att genomföra förtidsröstning på valdagen i Hemavan (förskolan/sporthallen) 


 


att fastställa öppettider på valdagen enligt följande:  


 


Valdistrikt (kod) Vallokal Öppettider 


Slussfors  Skolan/Idrottshallen  09.00-13.00,  


17.00-20.00 


Gunnarn  Skolan/Idrottshallen 09.00-13.00,  


17.00-20.00 


Vallnäs Folkets hus 08.00-20.00 


Luspen Aktiviteten 08.00-20.00 


Tärnaby-Hemavan Folkan 08.00-20.00 


 


Förtidsröstning (ort) Röstningslokal Öppettider 


Långsjöby Sionförsamlingen 13.00-15.00 


Skarvsjöby Bygdegården 09.00-11.00 


Stensele Blå kupan 13.00-15.00 


Hemavan Förskolan/Sporthallen 14.00-18.00 


Storuman Kommunhuset 08.00-20.00 


 







STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (17)  


   


Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


   


VN § 14 – forts. 


 


att samråda med länsstyrelsen om förkortat öppethållande i vallokalerna i 


Slussfors och Gunnarns valdistrikt 


 


att delegera till presidiet att fastställa reservlokaler. 


----- 
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 15   


 


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 beslutade 2022-01-27 § 6 att uppdra till nämndens ledamöter 


och ersättare att tillfråga tidigare utsedda röstmottagare i valdistrikt och röst-


ningslokaler samt utse röstmottagarna vid nästa sammanträde.  


 


Vid dagens sammanträde görs en avrapportering och det konstateras att det 


behöver rekryteras fler röstmottagare. Detta beror delvis på Valmyndighetens 


ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och 


rösträknare m.fl. Valmyndighetens bedömning är att den som kandiderar på 


en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på 


annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att delegera till presidiet att utse röstmottagare i valdistrikt och förtidsröst-


ningslokaler på valdagen. 


----- 
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 16   


 


Förtidsröstning under perioden 24 augusti-11 september 2022 
 


Valnämnden ska anordna förtidsröstning under perioden 24 augusti till och 


med 11 september.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att delegera till valnämndens presidium att fastställa röstningslokaler inkl. 


öppettider och utse röstmottagare under förtidsröstningsperioden.  


----- 
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Valnämnden 2022-05-11 
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VN § 17 


 


Förtidsröstning med begränsat tillträde vid särskilda boen-


den  
 


Valnämnden kan genomföra förtidsröstning med begränsat tillträde. Med 


detta avses vård- och omsorgsboenden, häkten, kriminalvårdsanstalter och 


andra boenden som kan vara i behov av anpassad röstning. Till dessa röst-


mottagningsställen har inte allmänheten tillträde, utan det är de boende, in-


tagna och personal som kan rösta.  


 


Frågan om att anordna förtidsröstning med begränsat tillträde vid kommu-


nens äldreboenden har aktualiserats som ett alternativ till ambulerande 


röstmottagning.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att anordna förtidsröstning med begränsat tillträde vid äldreboendena  


Tranan, Sibyllagården och Vikbacka  


 


att delegera till presidiet att bestämma datum och tid 


 


att uppdra till presidiet att informera samtliga enhetschefer inom vård och 


äldreomsorg om valorganisationen. 


----- 
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 18   


 


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.  


 


Vid valnämndens sammanträde 2022-01-27 § 8 beslutades att beslut om  


lokala rutiner för ambulerande röstmottagning samt röstmottagare ska tas vid 


nästa sammanträde. 


 


Valnämnden beslutar 


 


att delegera till presidiet att utse röstmottagare, fastställa tider samt lokala 


rutiner för den ambulerande röstmottagningen.  


----- 
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VN § 19   


 


Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i valsedelstället 
 


Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt dessa är det end-


ast valnämnden som lägger ut valsedlarna på den avskärmade plats som an-


ordnats för utläggning av valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel det är. Par-


tiernas ansvar för distributionen av valsedlar till röstmottagningsställen har 


inte förändrats. Det har också förtydligats att väljaren ska ta sina valsedlar i 


enskildhet och att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt.  


 


Valnämnden beslutar 


 


att valsedlarna ska läggas i bokstavsordning utifrån partinamnet på val-


sedeln under val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 


11 september 


 


att partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt partivalsed-


lar som inte omfattas av valnämndens ansvar, till varje vallokal respek-


tive röstningslokal 


 


att röstmottagarna ansvarar för att lägga ut de levererade valsedlarna och 


i övrigt hålla ordning på alla valsedlar enligt beslutad ordning.  


----- 
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 20 


 


Obligatorisk utbildning för röstmottagare  
 


Endast den som fått utbildning som krävs för uppdraget, får förordnas som 


röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla 


röstmottagare. Valmyndigheten ansvarar för att producera utbildnings-


material till valnämnderna. Valnämnderna ska i sin utbildning av röstmot-


tagare använda det utbildningsmaterial som är framtaget av Valmyndighet-


en.  


Valnämnderna kan vid behov komplettera och ersätta delar av utbildningen 


så att lokala förhållanden och instruktioner återspeglas.  


 


Valmyndigheten rekommenderar valnämnden vidare att ta fram lokala in-


struktioner för att komplettera det material som Valmyndigheten tillhanda-


håller.  


 


Alla röstmottagare ska utbildas inför valen eftersom det finns skillnader i 


rutinerna och regelverk mellan de senaste valen och de nu aktuella valen. 


Vid utbildningen ges tillfälle för röstmottagarna att få svar på övergripande 


frågor och på lokalspecifika frågor när det gäller tillexempel möblering, 


köer och skyltning med mera.  


 


Ordföranden och vice ordförandena i valdistrikten ska ha fördjupade kun-


skaper om val, kunna leda arbetet i vallokalen och ha tillräckliga kunskaper 


för att kunna lösa de eventuella situationer som uppstår. Separat utbild-


ningstid ges för dessa personer.  


 


Av den tids- och aktivitetsplan som presidiet fastställt för valåret 2022 framgår 


att utbildning kommer att genomföras vid följande tillfällen:  


 


16 augusti i Storuman 


17 augusti i Storuman 


18 augusti i Tärnaby 


22 augusti i Storuman  


 


Valnämnden beslutar 


 


att uppdra till presidiet att organisera utbildningen och vid behov komplet-


tera valmyndighetens utbildningsmaterial utifrån lokala förutsättningar och 


instruktioner 
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 20 – forts. 


 


att efter genomförd utbildning utfärda ett utbildningsintyg. 


----- 
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Valnämnden 2022-05-11 


 


_________________________________________________________________________________________________________________  


Justering (sign)  Expediering  


 


 


VN § 21 


 


Postnord - hantering av förtidsröster  
 


Vid sammanträdet lämnas information om Postnords hantering av förtids-


röster, vad gäller utkörning och hämtning m.m.  


 


Enligt överenskommelse mellan Valmyndigheten och Postnord ska de för-


tidsröster som tillhör annan kommun skickas i Postnords säkerhetspåse på 


följande fastställda dagar:  


 


o Onsdag 31 augusti 


o Dagligen 5-12 september 


 


Valhelgen den 10 och 11 september samt måndag den 12 september och 


tisdag den 13 september kör Postnord ut förtidsrösterna direkt till valnämn-


den. Vid samma tillfälle hämtas förtidsröster som ska till andra kommuner.  


 


Onsdag den 14 september (onsdagsräkning) kör Postnord ut eventuellt ej 


avhämtade förtidsröster direkt till valnämnden. Tid för leverans/hämtning 


dessa dagar kommer att meddelas senast i mitten av augusti.  


 


De ordinarie behörighetshandlingar som kommunen har för att kvittera för-


sändelser gäller inte för värde innehållande röster. Valnämnden har  


2019-01-24 beslutat om firmatecknare för hela mandatperioden 2019-2022 


av vilket framgår att ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren, var 


för sig, har rätt att utkvittera förtidsröster och övriga handlingar till val-


nämnden. 


 


Valnämnden beslutar 


 


att notera informationen 


 


att valnämndens hantering av förtidsröster alltid ska utföras av två perso-


ner.   


----- 


   


 


 





