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Valnämnden

Valnämndens sammanträde 2022-04-04
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Vid förhinder:
Information:

Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och johanna.frunck@vaxholm.se.
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.
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Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Val till Riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 - Beslut om
vallokaler, röstningslokaler samt öppettider
Förslag till beslut
1. Resarö skola-Matsalen (Vaxholm Norr och Vaxholm Nordost), Kronängsskolan-Aulan (Vaxholm
Väst), Kronängsskolan-Matsalen (Vaxholm Mitt), Träffpunkt Kanonen (Vaxholm Sydost) och
Rindö skola (Vaxholm Öst) fastställs vara vallokaler på valdagen den 11 september 2022.
2. Rådhuset (sessionssalen) fastställs vara röstningslokal under förtidsröstningen 24 augusti – 11
september 2022 med följande öppettider:
Vardagar 24-26 aug kl. 11-15
Lör-Sön 27-28 aug kl. 11-15
Vardagar 29, 31 och 2 sep kl. 11-15, 30 aug och 1 sep kl. 15-19
Lör-Sön 3-4 sep kl. 11-15
Vardagar 5, 7 och 9 sep kl 11-15, 6 och 8 sep kl. 15-19
Lördag 10 sep kl. 11-15
Söndag 11 sep (valdag) kl. 08:00-20:00

Ärendebeskrivning
I vallagen kap. 4 § 20 framgår att varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan
användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna
goda möjligheter att rösta. För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal som är öppen mellan kl. 08:0020:00 på valdagen den 11 september. Kommunledningskontorets förslag är att samma vallokaler
används som vid de allmänna valen 2018 samt vid val till Europaparlamentet 2019, dvs Resarö skola (två
valdistrikt), Kronängsskolan (två valdistrikt), Träffpunkt kanonen (ett valdistrikt) samt Rindö skola (ett
valdistrikt). Alla dessa lokaler möter tillgänglighetskraven.
I vallagen kap. 4 § 22 och § 24 framgår att i val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det
finns lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering,
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Kommunen bestämmer själv
vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning under förtidsröstningsperioden. I
varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som
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röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen anordnat. På valdagen (11 september) ska
minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för röstmottagning mellan kl. 08:00-20:00. Under
förtidsröstningen 24 augusti – 11 september 2022 föreslås Rådhuset (sessionssalen) vara röstningslokal.
Lokalen har fungerat bra vid ett flertal tidigare val. Inför de allmänna valen 2018 utökades öppettiderna
för förtidsröstningen något jämfört med tidigare val. Förvaltningens bedömning efter valet 2018 var att
öppettiderna mötte behovet och att det med öppettiderna hade funnits kapacitet för att ta emot ett
större antal förtidsröster än vad som blev utfallet. Öppettiderna under förtidsröstningen föreslås utifrån
ovanstående att vara oförändrade mot föregående val:
Vardagar 24-26 aug kl. 11-15
Lör-Sön 27-28 aug kl. 11-15
Vardagar 29, 31 och 2 sep kl. 11-15, 30 aug och 1 sep kl. 15-19
Lör-Sön 3-4 sep kl. 11-15
Vardagar 5, 7 och 9 sep kl 11-15, 6 och 8 sep kl. 15-19
Lördag 10 sep kl. 11-15
Söndag 11 sep (valdag) kl. 08:00-20:00

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2022-02-16

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Johanna Frunck, klk

För kännedom:

Säkerhetschef
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Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Principer för röstmottagare samt tid för ambulerade röstmottagare på
valdagen vid 2022 års val till Riksdag, region- och kommunfullmäktige
Förslag till beslut
1. Rekrytering av röstmottagare till valdagen, förtidsröstning samt ambulerande röstmottagare
genomförs av kommunledningskontoret i enlighet med föreslagna principer.
2. På valdagen den 11 september ska hjälp av ambulerande röstmottagare kunna begäras till klockan
15:00.

Ärendebeskrivning
Personer som arbetar i vallokal och röstningslokal under valet kallas röstmottagare.
Kommunledningskontorets bedömning är att det finns ett behov av att utöka bemanningen av antalet
röstmottagare i vallokal vid 2022 års val jämfört med föregående val. Den främsta anledningen till detta
är att underlätta för röstmottagarna vid rösträkning men vid valet 2022 behövs en beredskap för att
kunna genomföra val även under påverkan av covid-19. Utifrån att organisering och rekrytering av
röstmottagare har setts över föreslår kommunledningskontoret följande principer:
I varje valdistrikt på valdagen ska det tillsättas
- En ordförande
- En vice ordförande
- Sex röstmottagare
I förtidsröstningslokalen (i Rådhuset) ska det de tider då denna är öppen tillsättas
-

Fyra röstmottagare

I övrigt kommer ytterligare cirka 10 röstmottagare rekryteras för att vara reserver. Det är viktigt att ett
antal reserver rekryterats för att möta behovet vid eventuella sjukdomar och avhopp bland
röstmottagarna. Även antalet reserver utökats mot förgående val för att möta eventuella utökade
avhopp kopplat till covid-19.
För att vara röstmottagare i Vaxholms stad ska personen senast på valdagen fyllt 18 år, har genomgått
stadens utbildning för röstmottagare, bedömas vara lämplig samt inte kandidera till Vaxholms
kommunfullmäktige.
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Sen 2018 är kommunerna skyldiga att erbjuda ambulerande röstmottagare för personer som på grund
av sjukdom, ålder, eller funktionsnedsättning inte själva kan ta sig till en röstningslokal och som inte
känner någon som kan vara bud. Ambulerande röstmottagare åker hem till personen och tar emot
personens röst i hemmet. Inför valet 2022 har Valmyndigheten förtydligat att valnämnderna, utifrån
lokala förutsättningar, bör besluta om sista en tid för när man ska kunna begära ambulerande
röstmottagare på valdagen. Utifrån Vaxholms geografiska förutsättningar med öar och att ambulerande
röstmottagare behöver ha förutsättningar att ordna transport och transportera sig till väljare och sedan
till röstningslokal i tid innan röstningslokalerna stänger föreslår kommunledningskontoret att sista tid för
att kunna begära ambulerande röstmottagare på valdagen ska vara 15:00.
Kommunledningskontoret föreslår valnämnden besluta att all rekrytering och tillsättning av
röstmottagare samt ambulerande röstmottagare sker av kommunledningskoret enligt principerna i
detta tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2022-02.21

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Johanna Frunck, klk
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Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Valsedlarnas ordning i valsedelställen vid 2022 års val till Riksdag,
region- och kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Valsedlarna placeras i bokstavsordning utifrån fullständig partibeteckning enligt följande:
- Ställ 1: Partivalsedlar för partier som enligt lag har rätt att få sina valsedlar utlagda av valnämnden.
- Ställ 2 och 3: Namnvalsedlar för samtliga anmälda partier.
Valsedlarna placeras i de särskilda valsedelsställen, inga övriga lådor, fack eller liknande får förekomma
med valsedlar i anslutning till eller i röstningslokalen (Rådhuset) och vallokalerna.
Partierna ansvarar själva för att leverera namnvalsedlar samt partivalsedlar som inte omfattas av
valnämndens ansvar till röstningslokalen (Rådhuset) och vallokalerna. Röstmottagarna ansvarar för
ordningen i valsedelställen och lägger ut valsedlarna i ställen enligt valnämndens beslutade ordning.
Röstmottagarna har inget ansvar om att meddela partierna i de fall valsedlarna tar slut.

Ärendebeskrivning
Valnämnden ska besluta om valsedlarnas ordning i valsedelställen vid 2022 års val till riksdag, regionoch kommunfullmäktige samt hanteringen av valsedlarna.
I förtidsröstningslokalen (Rådhuset) och i varje vallokal ska det finnas valsedlar med enbart
valbeteckning (blanka valsedlar), valsedlar med parti- och valbeteckning för partier som sitter i regionoch kommunfullmäktige eller som vid något av de senaste valen har haft med än 1 procent av rösterna i
hela landet, för övriga partier ska det finnas möjlighet att själva lämna sina valsedlar så att de finns i
lokalerna.
Valnämnden kan besluta om att ta ansvar för andra valsedlar än de som enligt lagen ingår i ansvaret och
det är viktigt att alla partiers valsedlar presenteras och behandlas på ett likvärdigt sätt.
Inför valet 2022 har Valmyndigheten i ett ställningstagande förtydligat att valsedlarna bör placeras i
bokstavsordning, att ställ 1 bör användas till partivalsedlar för partier som enligt lag har rätt att få sina
valsedlar utlagda av valnämnden och att i följande valsedelsställ ska alla partier som deltar i valen ska få
sina namnvalsedlar utlagda.
Kommunledningskontoret bedömer i enlighet med ställningstagandet av Valmyndigheten att en
placering av valsedlarna i bokstavsordning är det mest neutrala och logiska sättet att presentera
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valsedlarna på. För att undvika otydlighet bör valsedlarna för ett parti följas åt vågrätt, dvs om ett parti
endast har valsedlar för ett eller två val bör det vara en lucka i det valsedelfack som blir tomt.
För att undvika oordning och för att skapa bäst förutsättningar för att valsedlarna presenteras lika för
väljarna ska röstmottagarna, i enlighet med revideringar i Vallagen, ansvara för att lägga ut levererade
valsedlar i valsedelställen enligt valnämndens beslutade ordning. Partierna har dock själva ansvar för att
leverera sina namnvalsedlar till röstningslokalen (Rådhuset) och respektive vallokal. Detsamma gäller för
partier vars valsedlar valnämnden inte ansvarar för. Röstmottagarna har inte ansvar för att meddela
partierna i de fall valsedlarna tar slut.
Valsedelställ med 36 fack kommer att beställas och i varje röstnings- och vallokal kommer det att finnas
tre valsedelställ.
Nedan följer en exempelbild på förslag till ordning i valsedelsställen:
Ställ 1: Partivalsedlar för partierna som har rätt att få valsedlar utlagda av valnämnden, enligt följande:
Riksdag
Kommun
Landsting
Blanka

Blanka

Blanka

ArbetarpartietSocialdemokraterna

ArbetarpartietSocialdemokraterna

ArbetarpartietSocialdemokraterna

Centerpartiet

Centerpartiet

Centerpartiet

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalerna
(tidigare Folkpartiet)

Liberalerna
(tidigare Folkpartiet)

Liberalerna
(tidigare Folkpartiet)

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna
Moderaterna

Moderaterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna
-

Waxholmspartiet

-

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet
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Ställ 2 och 3: Namnvalsedlar för samtliga anmälda partier i bokstavsordning uppifrån och ner utifrån
fullständig partibeteckning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2022-03-02

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kansliet
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Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Bemyndigande för att ta emot delgivning för valnämnd
Förslag till beslut
Följande personer bemyndigas att ta emot delgivning för valnämndens räkning:
Kristoffer Staaf
Anette Lingesund
Lotta Nordgren
Björn Nyberg
Anton Davidsson
Beata Rosvall
Piero Cedervall
Johanna Frunck

Ärendebeskrivning
Många dokument till valnämnden är av det slag att de endast kan tas emot genom delgivning/kvittering
av handlingen. Därför finns ett behov av att valnämnden bemyndigar ett antal personer till att på
valnämndens vägar motta delgivning av handlingar ställda till valnämnden.
Kommunledningskontoret föreslår att valnämnden bemyndigar flera personer på förvaltningen för att
minska sårbarheten.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2022-03-02

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:
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