
 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Valnämnd 2022-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunhuset Timrå 09:00 

Beslutande 
 

Jan-Christer Jonsson (S) 
Gun-Inger Fröberg (S) 
Eduardo Villanueva Pinto (V) 
Sven-Åke Jacobsson (KD) ersätter Maud Olsén Ekström 
(M) 
Monica Åberg (T) ersätter Lotta Borg (T) 
 
 
 
 

Övriga närvarande 
 

Lisbeth Lundgren (S) 
Jenny Svedlund (S) 
Britt-Louise Nyholm, sekr 
 
 

Utses att justera Gun-Inger Fröberg (S) och Monica Åberg (T) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret tisdag 22 november 2022  

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Jan-Christer Jonsson, ordförande Britt Louise Nyholm, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Gun-Inger Fröberg (S), justerare Monica Åberg (T), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Valnämnds protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Sammanträdesdatum 
2022-11-16 

Anslaget uppsatt den 
2022-11-22 

Anslaget nedtas den 
2022-12-13 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§ 62-§ 70 

……………………………………………………………….. 

 

Britt Louise Nyholm, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 
Valnämnd 2022-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärenden 

Sammanträdet öppnas, § 62 
Anteckna närvarande, § 63 
Utse justerare, § 64 
Fastställa ärendelista, § 65 
Erfarenheter från RKR-val 2022, § 66 
Eftervalsanalys för Sveriges kommuner, § 67 
Europaparlamentsval 2024 – information, § 68 
Projektslutrapport - valprocess 2022, anmälan, § 69 
Riktlinjer för mobila enheter, tidigare VROB (revidering) – anmälan, § 70 
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Sammanträdesdatum 
Valnämnd 2022-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 62 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 
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Sammanträdesdatum 
Valnämnd 2022-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 63 
Anteckna närvarande 
 
 
Anteckning av närvarande, se protokollets förstasida. 
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Sammanträdesdatum 
Valnämnd 2022-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64 
Utse justerare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar: 
 
Utse Gun-Inger Fröberg (S) och Monica Åberg (T) att, tillsammans med ordförande, justera dagens 
protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret tisdag den 22 november 2022. 
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Sammanträdesdatum 
Valnämnd 2022-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 65 
Fastställa ärendelista 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan enligt förslag med tillägg för extraärendet ”riktlinjer för mobila enheter”. 
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Sammanträdesdatum 
Valnämnd 2022-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 66 
Erfarenheter från RKR-val 2022 
VN/2022:33 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar: 
 
Med beaktande inför kommande val läggs erfarenheterna till handlingarna. 
 
Ärendet 
Erfarenheter från riksdag-, kommunfullmäktige- regionval 2022 diskuteras. 
 
Bemanning bland tjänstemän: Utsedda valhandläggare måste frigöras från ordinarie 
arbetsuppgifter i ett tidigare skede. Projektledaren hade svårt att få till ett möte med alla samtidigt vilket 
gjorde att hela organisationen haltade. 

Förslag: Alla valhandläggare (tjänstemän) bör inte tillhöra samma förvaltning/enhet, det blir för 
sårbart för ordinarie verksamhet. Det bör framgå tydligt för utsedda valhandläggare hur uppdraget ser 
ut och vad som förväntas av dem. Ansvaret bör delas upp i olika områden, t.ex. 

• Förtidsröstning (lokaler, material, transport, bemanning, tjänstgöringsschema, 
hämtning/mottagning av förtidsröster m.m.) 

• Ambulerande röstmottagning (en tjänst som ökar för varje val), valskjutsar 
• Lokaler: besiktning, avtal, kontakt med vaktmästare mm 
• Transporter 
• Material: Inventering, beställning, packning mm (finns färdiga packlistor) 
• Rekrytering röstmottagare 
• Valnämndens sekr 

Förtidsröstningen: bemanningen på Biblioteket utökades i år med en person men var det 
tillräckligt? Se över möjligheten till fler insynsskyddade bås för valsedlar. 

Förtidsröstningen på Bergeforsens skola? Hur fungerade det med skyltningen och att bara en 
ingång var öppen? Inför nästa val bör möjligheten att genomföra förtidsröstning och val i BSK:s lokaler 
undersökas. 

Ambulerande röstmottagning: Har fungerat bra i Timrå. Många samtal från boende i 
Sundsvall som vill boka. Viktigt att i ett tidigt skede fråga den som ringer vilken 
kommun man är bosatt i. Förordna minst fyra tjänstemän till uppdraget. 

Valhelg : Under lördagen fördelades allt valmaterial ut till resp vallokal. Materialet 
levererades vid kommunhusets bakre/nedre entré vilket föll väldigt väl ut.  

Valsedlar: Valnämnden beslutade innan valet att röstmottagarna ansvarar för utplaceringen av 
valsedlar i valsedelsställen. Partierna fick lämna valsedlarna till röstmottagarna och det fungerade i bra i 
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Sammanträdesdatum 
Valnämnd 2022-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

stort. Problem med partirepresentanter på ett par ställen. I en vallokal förekom även ”stöld” av tre 
partiers valsedlar. Viktigt att röstmottagarna hela tiden kontrollerar valsedelsställen. Påpeka vid 
utbildningen. 

Valskjutsar: Kommunen erbjöd, även i år, möjlighet att beställa valskjuts via Din Tur. Ingen 
kommunmedborgare nyttjade tjänsten. 

Röstmottagning valdag: Viss föryngring av röstmottagare har skett inför årets val men önskemål 
om ytterligare föryngring av röstmottagargruppen har uttalats. 

Röstmottagning Böle skola: Problem med köbildning vid valsedlarna. Under valdagen 
transporterades ytterligare ett valsedelsbås till Böle. Blev bättre med ytterligare ett valsedelsbås. 

Synpunkter från samtliga elva valdistrikt: 

Nyvivsta (Vivansborg): Utbildningen för uppdraget ok.  Dålig belysning, inga köproblem, upplevde 
att det var bra med utökning av röstmottagare. Vivansborg kommer inte att kunna användas som 
vallokal vid fler val. Undersök möjlighet att genomföra valet på Pangea eller f.d. värdshuset (se över 
valdistriktsindelning) 

Bergeforsen (skolan): Utbildningen för uppdraget ok. Ordf. bör få information/kontaktuppgifter till 
röstmottagare i det egna valdistriktet i ett tidigare skede. Lokalen ej upplåst lokalen skulle 
iordningsställas på lördagen före valet. Dålig belysning vid valsedelsställen. Längsta kötid 55 min. 
Uppskattat med tjänstgöringsschema. 

Tynderö (bygdegården): Allt fungerade utmärkt. Inga problem med köbildning. 

Ljustorp (bygdegården): Problem med belysning i lokalen – bör kollas noga vid nästa besiktning. 
Liten köbildning 

Söråker (Folkets Hus): Utbildningen för uppdraget var ok. Problem med belysningen. Bra mix av 
”gamla” och ”nya” röstmottagare. Någon hade placerat sitt partiprogram i hallen. Stöld av valsedlar 
samt omflyttning bland valsedlar förekom.  

Vivsta (Mariedalsskolan): Utbildningen för uppdraget ok. Problem (litet) med partiföreträdare som 
själv ville placera valsedlar i valsedelsstället. Ingen strömkontakt i hela lokalen. En person med skyddad 
identitet som kom till fel vallokal, utan röstkort dessutom. Endast Länsstyrelsen som kan skriva ut 
dubblettröstkort till personer med skyddad identitet.  

Centrum (Biblioteket): Bra lokal (lite varmt bara), bra bemanning. Utbildningen för uppdraget 
var ok men önskvärt att den ligger lite senare (närmare valet). Många invandrare kom till fel lokal. Inga 
problem med köbildning. Problem vid räkningen, fick det inte att stämma. 

Böle (skolan): Utbildningen ok men bör senareläggas. Önskvärt att praktiska övningsmoment ingår i 
utbildningen. Stora problem med kö tidigt på morgonen, blev bättre med fler valsedelsbås. Fler 
röstmottagare hade behövts. Återställning av lokalen med stolar och bord upplevs som jobbigt och bör 
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Valnämnd 2022-11-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

läggas på någon annan är röstmottagarna. SVT genomförde sin vallokalsundersökning och det 
fungerade jättebra. 

Timrådalen(St. Johannesgården): Inga köer. Schema fanns upprättat. Nästan för många 
röstmottagare. Behov av plats att sitta (lägre skärm) för väljare. Budröster tog slut. Fler sopsäckar 
behövs i varje valdistrikt. 

Sörberge (församlingsgården): Schema las utifrån röstmottagarna erfarenhet. Problem med 
köbildning under förmiddagen. Blev lite trångt med ett extra valsedelsbås i lokalen.  

Ala (skolan): Större noggrannhet vid förordnande av röstmottagare. Var noga med att informera om 
vad uppdraget innebär, inte minst när det gäller bemötande. 

Övriga kommentarer från valdistrikten: 

• En stor eloge till Mattias Bouvin för gott arbete! 
• Valnämndens mottagning på valnatten var suverän! 
• Bra service hos valnämnden under hela valet! 
• Röstmottagare bör ha rätt till förlorad arbetsförtjänst på måndag efter valdag. 
• Kolla belysningen noga vid besiktning i samtliga vallokaler inför nästa val! 

Övrigt: 

• Delad röstlängd – något att diskutera inför nästa val 
• Hur har partierna upplevt valets genomförande i Timrå? Bra! 
• Ingen bakläxa hos Länsstyrelsen 
• Tidigt valnämndsbeslut behövs om behörighet i valdatasystemet (VALID) 
• Rekrytering av röstmottagare via e-tjänst – 45 st ansökte – viktigt med tidig 

kontakt/återkoppling för att förhindra att annan kommun hinner före. 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Tjänsteskrivelse 
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§ 67 
Eftervalsanalys för Sveriges kommuner 
VN/2022:32 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Valmyndigheten har skickat ut en enkätundersökning med syfte att utvärdera valens genomförande. 
Enkäten riktar sig till kommuner och handlar om hur genomförandet av val gick för kommunen. 
Frågorna innefattar förberedelser och genomförandet av valen, om det förekom några incidenter i 
kommunen och förbättringsområden inför nästa val etc. 
 
Valhandläggare Britt-Louise Nyholm och valnämndens ordförande har, tillsammans, besvarat 
enkätfrågorna och skickat in svaret till valmyndigheten. 
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§ 68 
Europaparlamentsval 2024 - information 
VN/2022:34 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar: 
 
Uppdra till kommunledningskontoret att, så snart som möjligt, påbörja förberedelserna av organisation 
inför EP-val 2024. 
 
Ärendet 
År 2024 är det val till Europaparlamentet (datum inte bestämt). Förberedelserna inför ett EP-val är i 
princip desamma som Allmänna val men på vissa områden behövs inte samma arbetsinsats. 
 
Det som skiljer från Allmänna val är: 

• Mängden valsedlar och valkuvert – endast ett val och därmed också bara ett kuvert/röstande. 
• Antalet röstande – historiskt sett har valdeltagandet varit mycket lägre jämfört med RKR-val. 

Hanteringen av förtidsröster och röster i vallokal blir inte lika omfattande. 
• Antalet röstmottagare i vallokalerna – eftersom antalet röstande i vallokalerna på valdagen är 

färre så behövs inte lika många röstmottagare.  
 
RKR (Riksdag, Kommun och Region)-val 2022 har genomförts och om samma val-och 
röstningslokaler används vid EP-valet behöver en ny besiktning av lokalernas tillgänglighet och 
utrustning (med fokus på belysning) genomföras. 
 
Vivansborg kommer inte längre att kunna användas som vallokal varför byte av vallokal eller ev. 
ändring av valdistriktsindelning bör diskuteras. 
 
Ändring av valdistrikt – sista dag för länsstyrelsen att efter förslag från kommunerna besluta om 
indelning/ändring av valdistrikt är den 1 december 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
 
Exp     /     2022 
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§ 69 
Projektslutrapport - valprocess 2022, anmälan 
VN/2022:35 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Projektledaren för val 2022, Britt-Louise Nyholm, har upprättat en projektslutrapport för valprocess 
2022. 
 
Slutrapporten har godkänts av kommunchefen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Projektslutrapport 
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§ 70 
Riktlinjer för mobila enheter, tidigare VROB (revidering) - anmälan 
VN/2022:36 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har i beslut, den 8 november 2022 § 313, godkänt revidering av ”riktlinjer för mobila 
enheter” tidigare benämnd ”Vägledande råd och bestämmelser för mobila enheter” samt tillägget som 
avser förtroendevalda. 
 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje för mobila enheter 
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