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Valnämnden 

Tid: Måndagen den 23 maj 2022 kl. 08:30 

Plats: Saluten, Länken, Stadshuset 

Beslutande: Håkan Johansson (S), ordförande 
Kjerstin Widman (M), vice ordförande 
Lina Farhat (S) 
Lena Jonsson (S) 
Eric Bergner (C) 
Örjan Mikaelsson (V) 
Erik Selander (L) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera:    
  

 

Sekreterare:        §§ 17-32 

 Marie Sandström 

 

Ordförande:      

 Håkan Johansson  

 

Justerare:      

 Kjerstin Widman  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-05-23 

 

Anslaget har satts upp: 2022-05-30 

 

Anslaget tas ner: 2022-06-21 

Förvaringsplats: Arkivet Kommunledningsstaben 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén



Sida 2 av 26 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Valnämnden 2022-05-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Edberg (S) 08:30-12:00 

Christina Bernhardsson 

Maja Brändström Nyström (V) 

 

 

Tjänstemän 

Marie Sandström 

Peder Halläng 

Ingela Vedman 

Carina Frohm Larsson 

Tordleif Hansson 

Benny Fransson 
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Beslutärenden 
 

§ 17 

 

Diarienr: VN-2022/00028 

Valnämndens rapport till Kommunstyrelsen för 

perioden januari - april 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten till kommunstyrelsen för perioden januari – april 

2022. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har upprättat en rapport fr verksamhetsuppföljning för 

perioden januari – april 2022. Rapporten skickas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari – april 

2022 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  

SLK ekonomi, Dan Gideonsson 

SLK ekonomi, Anette Sjödin 

   
 

 

  

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 18 

 

Diarienr: VN-2022/00029 

VN: Uppföljning av Valnämndens internkontrollplan 

för perioden januari-april 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för perioden januari-

april 2022 

 

att internkontrollplanen varit tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden fastställde internkontrollplanen för 2022 vid sitt 

sammanträde 2021-11-16. 

 

Valnämnden gjort en uppföljning av internkontrollplanen för perioden 

januari-april. Åtgärder har skett inom samtliga kontrollområden. Den 

slutgiltiga uppföljningen och återrapporteringen sker i samband med 

årsbokslutet 2022. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av valnämndens internkontrollplan januari-april 2022 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  

   
 

 

  

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 19 
Diarienr: VN-2022/00030 

VN: Uppföljning av tidigare granskningar från 

Kommunrevisorerna 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att lämna yttrande till kommunrevisorerna enligt valkansliets förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har att yttra sig över kommunrevisionens revisionsrapport 

”Uppföljning av tidigare granskningar”.  

 

I rapporten framgår ett antal bedömningar och rekommendationer. 

Kommunrevisorerna rekommenderar att samtliga nämnder ser till att 

dokumentationen av bisysslor sker i enlighet med riktlinjen. 

 

Valnämndens yttrande 

För valnämndens personal sker en årlig genomgång och dokumentation av 

bisysslor i samband med resultat- och utvecklingssamtalet som sker med 

varje medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Rapport uppföljning av tidigare granskningar 

Kort PM Uppföljning av tidigare granskningar 

Missiv Uppföljning av tidigare granskningar 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
kommunrevisionen@umea.se  

   
 

  

mailto:kommunrevisionen@umea.se
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§ 20 

 

Diarienr: VN-2022/00035 

VN: Valnämndens verksamhetsanalys 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsanalysen 

Ärendebeskrivning 

Kommunens ordinarie säkerhetsarbete kan bestå av flera olika delar vilken 

huvudsakligen kan delas in skydd mot olyckor, krishantering, 

kontinuitetshantering, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och 

verksamhetsskydd. Valnämndens ansvar för att skydda genomförande av 

allmänna val faller inom samtliga områden. Arbetet med säkerhet i 

samband med genomförande av val benämns valsäkerhet. 

 

Valnämnden har många centrala uppgifter att utföra inför, under och efter 

genomförande av allmänna val. Röstmottagning, mottagning av röster från 

valdistrikt samt genomförande av uppsamlingsräkningen är några exempel. 

Ett otillräckligt skydd av viktiga arbetsmoment kan leda till att förtroendet 

minskar eller att valgenomförandet påverkas i negativ riktning. Detta kan i 

sin tur innebära risk för omprioritering av resurser eller ytterst en eller flera 

förnyade sammanräkningar eller ett omval med betydande konsekvenser 

för såväl ekonomi som demokrati. 

 

Valmyndighetens valsäkerhetsarbete inför valen 2022 belyser särskilt de 

antagonistiska hoten, det vill säga avsiktligt illvilliga hot som syftar till att 

påverka genomförande av val eller förtroendet för genomförande av val. 

Antagonistiska hot skiljer sig från naturhändelser och olyckor genom att 

det finns ett uppsåt och en vilja att påverka. Det kan röra sig om terrorism, 

organiserad brottslighet eller underrättelsehot men även omfatta andra 

hot som exempelvis sabotage, ryktesspridning och stöld utförda av lokala 

grupper och individer. 



Sida 7 av 26 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Valnämnden 2022-05-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Antagonistens syfte är vanligtvis att försöka minska de röstberättigades 

vilja och förmåga att rösta, att försvåra eller sabotera själva 

valgenomförandet alternativt att skada förtroendet för valgenomförandet. 

Många gånger kan det betraktas som försök till otillbörlig påverkan på 

allmänna val. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens verksamhetsanalys 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Peder Halläng 
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§ 21 

 

Diarienr: VN-2022/00031 

VN: Hantering i röstnings- och vallokaler av väljare 

som har med sig valsedlar till lokalen 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att väljare som har med sig valsedlar till röstnings- och vallokalen ska 

hanteras på samma sätt som väljare som kommer till röstnings- och 

vallokalen utan valsedlar. 

Ärendebeskrivning 

Det händer att väljare har med sig valsedlar till vallokalen, alternativt har 

fått valsedlar av något parti som delat ut valsedlar utanför vallokalen. 

 

Valmyndigheten avråder från så kallade ”snabbspår” för väljare som har 

med sig valsedlar till vallokalen. Valkansliet föreslår därför att samtliga 

väljare ska hanteras på samma sätt fram till ingången i vallokalen. Det 

innebär att samtliga väljare ska passera valdistriktens köansvarige. 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson   
 

 

  



Sida 9 av 26 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Valnämnden 2022-05-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 22 

 

Diarienr: VN-2022/00032 

VN: Hantering i röstningslokal av lantbrevbärare 

som levererar budröster vid val till Riksdag, Region- 

och Kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att lantbrevbärare som ska lämna budröster ges möjlighet att gå direkt 

till mottagningsbordet för att lämna budröster. 

Ärendebeskrivning 

Lantbrevbärare kan fungera som bud. Dessa personer ska så snabbt som 

möjligt kunna lämna sina budröster till röstmottagarna vid 

mottagningsbordet. 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström  

Tordleif Hansson 
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§ 23 

 

Diarienr: VN-2022/00033 

VN: Hantering i röstnings- och vallokaler av bud 

som levererar budröster 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att väljare som har med sig budröster till röstnings- och vallokaler ska 

hanteras på samma sätt som övriga väljare. 

Ärendebeskrivning 

Valkansliet föreslår att bud som kommer till röstnings- eller vallokaler med 

budröst ska hanteras på samma sätt fram till ingången i röstnings- eller 

vallokalen.  

 

I större röstningslokaler ska budet passera en röstmottagare som hänvisar 

direkt till mottagningsbordet. 

 

Det innebär att samtliga bud till vallokaler ska passera valdistriktets 

köansvarige som hänvisar budet direkt till mottagningsbordet. 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 
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§ 24 

 

Diarienr: VN-2022/00040 

VN: Kvittering av värdeförsändelser vid val till 

Riksdag, Region- och Kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att även utse Maria Sandberg, Tomas Jakobsson, Eric Lindström och 

Johan Gammelgård att endast två i förening ta emot och kvittera 

värdeförsändelser som innehåller förtidsröster. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden fattade beslut om kvittering av värdeförsändelse 17 mars 

2022 §12, detta beslut avser en utökning av personer. 

 

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.  

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

 

Beslutet ska skickas till 
PostNord 
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§ 25 

 

Diarienr: VN-2022/00041 

VN: Distribution av namnvalsedlar till val- och 

röstningslokaler, vid val till Riksdag, Kommun och 

Regionfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att Valnämnden inte distribuerar namnvalsedlar till val- och 

röstningslokaler vid val till Riksdag, Region och Kommunfullmäktige 2022. 

Ärendebeskrivning 

De partier som deltar i valen, och har rätt att få sina namnvalsedlar utlagda 

av Valnämnden, får själva komma och lämna sina namnvalsedlar på 

röstmottagningsstället. 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 
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§ 26 

 

Diarienr: VN-2022/00034 

VN: Leverans av röster till länsstyrelsen efter 

valnämndens preliminära rösträkning 14-15 

september 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att två av följande personer utses att leverera rösterna till länsstyrelsen 

efter valnämndens preliminära rösträkning: Håkan Johansson (S), Kjerstin 

Widman (M), Lina Farhat (S), Eric Bergner (C), Lena Jonsson (S), Örjan 

Mikaelsson (V), Erik Selander (L), Per Edberg (S), Christina Bernhardsson 

(S), Anton Bergström (M), Maja Brändström Nyström (V), Maja Westling 

(C) och Helen Edlund (KD). 

Ärendebeskrivning 

Valnämndens preliminära rösträkning sker onsdagen den 14 september 

och eventuellt torsdagen den 15 september 2022, även kallad 

valnämndens uppsamlingsräkning. När alla röster granskats, räknats och 

registrerats i Valid ska de gula, vita och blåa val-kassarna med valsedlar 

från Valurnorna och de röda uppsamlingskassarna med underkända 

förtidsröster, så snart som möjligt kontrolleras och transporteras till 

länsstyrelsen tillsammans med röstlängderna. Alla kassar ska förslutas och 

minst två personer ska transportera materialet. 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 
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§ 27 

 

Diarienr: VN-2022/00037 

VN: Fastställande av förtidsröstningslokaler och 

öppettider, vid val till Riksdag, Region- och 

Kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa förtidsröstningslokaler och öppettider vid val till riksdag, 

region- och kommunfullmäktige 2022. 

Ärendebeskrivning 

Enligt vallagen 4 kap 22 § har kommunen ansvaret för att det ska finnas 

röstmottagningsställen som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 

öppethållande ger väjarna ger väljarna goda möjligheter att rösta. Två av 

förtidsröstningslokalerna kommer att vara öppen varje dag som 

förtidsröstningen pågår. 

 

Valkansliet har besökt samtliga förtidsröstningslokaler för att besikta 

tillgängligheten enligt myndigheten för delaktighets checklista för 

tillgängliga röstningslokaler samt gjort ritningar för möblering utifrån 

vallagens bestämmelser med avskärmning av valsedelsborden. 

 

I huvudsak används kommunala lokaler. I vissa områden kommer 

kommunen att hyra lokaler på grund av att kommunala lokaler saknas eller 

inte uppfyller de krav som krävs i form av utrymme och tillgänglighet. Det 

innebär bland annat att Svenska Kyrkans församlingslokaler samt vissa 

föreningsägda lokaler kommer att användas som förtidsröstningslokaler. 

 

En vallokal ska vara värdeneutral. Enligt vallagen bör en vallokal exempelvis 

inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning att det kan 

påverka väljaren i samband med röstning. Valmyndigheten poängterar 
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dock i sitt ställningstagande VAL-162 om värdeneutrala 

röstmottagningsställen och förbud mot propaganda följande.  

 

För att gagna ett högt valdeltagande ska kravet på god tillgänglighet ges 

företräde framför ett tvingande krav på att lokaler undantagslöst måste 

vara utformade så att de uppfattas som värdemässigt neutrala och sakna 

varje anknytning till en viss religiös sammanslutning eller ett visst företag.  

 

Beslutsunderlag 

Lista över förtidsröstningslokaler och öppettider, val till Riksdag, Region- 

och kommunfullmäktige 2022. 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Peder Halläng  

 

Valnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning gjordes följande redaktionell ändring: 

 

Öppettider i Botsmarks skola idrottshallen 3 september: 10.00-14.00 

 

Beslutet ska skickas till: 

Samtliga gruppledare i de politiska partier som är företrädda i Umeå 

kommunfullmäktige 
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§ 28 

 

Diarienr: VN-2022/00038 

VN: Fastställande av förtidsröstningslokaler med 

begränsat tillträde för allmänheten, vid valet till 

Riksdag, Region- och Kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa förtidsröstningslokaler med begränsat tillträde för 

allmänheten, vid val till Riksdag, Region och Kommunfullmäktige 2022 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna ansvarar enligt vallagen 4 kap 22§ för att det finns 

röstningslokaler som ger väjarnas goda möjligheter att rösta. 

Huvudprincipen är att all röstmottagning ska vara öppen för alla väljare 

Kommunen har dock möjlighet att anordna förtidsröstning i lokaler med 

begränsat tillträde för allmänheten som exempelvis vård- och 

omsorgsboenden och kriminalvårdsanstalter. 

 

För att underlätta för de personer som befinner sig i dessa verksamheter 

eller av andra orsaker bedöms ha svårt att besöka andra lokaler för 

röstmottagning bedömer valkansliet att förtidsröstning med begränsat 

tillträde för allmänheten ordnas inom vård- och omsorgsboenden, 

funktionshinderomsorgen samt kriminalvårdens verksamheter. 

 

Beslutsunderlaget bygger på följande utgångspunkter: 

 

• Förtidsröstning med begränsat tillträde för allmänheten ordnas i 
kommunala vård- och omsorgsboende efter dialog med 
verksamhetsansvariga. 
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• Förtidsröstning med begränsat tillträde för allmänheten ordnas i tre 
dagverksamheter inom funktionshinderomsorgen efter dialog med 
verksamhetsansvariga. 

 

• Förtidsröstning med begränsat tillträde för allmänheten ordnas på 
de två kriminalvårdsanstalter som är belägna i Umeå Kommun samt 
på häktet. 

 

• Förtidsröstning med begränsat tillträde för allmänheten ordnas 
även på Axlagården. 
 

Röstningen kommer att genomföras under vardagar i samtliga 

verksamheter inom äldre och funktionshinderomsorgen samt på 

Axlagården. För övriga kommer den genomföras under en helgdag. Exakta 

tider för röstningen kommer att fastställas efter samråd med respektive 

verksamhetsansvarig. 

Beslutsunderlag 

Lokaler för förtidsröstning med begränsat tillträde för allmänheten vid val 

till Riksdag, Region och Kommunfullmäktige 2022. 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

 

Beslutet ska skickas till: 

Samtliga gruppledare i de partier som är företrädda i Umeå 

kommunfullmäktige 
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§ 29 

 

Diarienr: VN-2022/00036 

VN: Fastställande av vallokaler, vid val till Riksdag, 

Region- och Kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa vallokaler vid val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 2022 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Enligt vallagen 4 kap 20 § ska kommunen 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. Ett valdistrikt ska omfatta 

mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 

 

Valkansliet har besökt samtliga vallokaler för att besikta tillgängligheten 

enligt myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga vallokaler 

samt göra ritningar för möblering utifrån vallagens nya bestämmelser med 

avskärmningar av valsedelsborden. 

 

Så långt det är möjligt används kommunala lokaler. I vissa valdistrikt 

kommer kommunen att hyra lokaler på grund av att kommunala lokaler 

saknas eller inte uppfyller de krav som krävs i form av utrymme och 

tillgänglighet. Det innebär bland annat att Svenska kyrkans 

församlingslokaler samt vissa föreningsägda lokaler kommer att användas 

som vallokaler.  

 

En vallokal ska vara värdeneutral. Enligt vallagen bör en vallokal exempelvis 

inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning att det kan 

påverka väljaren i samband med röstning. Valmyndigheten poängterar 
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dock i sitt ställningstagande VAL-162 om värdeneutrala 

röstmottagningsställen och förbud mot propaganda följande. För att gagna 

ett högt valdeltagande ska kravet på god tillgänglighet ges företräde 

framför ett tvingande krav på att lokaler undantagslöst måste vara 

utformade så att de uppfattas som värdemässigt neutrala och sakna varje 

anknytning till en viss religiös sammanslutning eller ett visst företag.  

Ett relativt stort antal valdistrikt kommer att samlokaliseras till samma 

valbyggnad för att uppfylla vallagens krav på vallokaler. Dessa stora 

valbyggnader kommer i första hand att vara gymnastik- och sporthallar.  

 

Valdistriktsindelningen har reviderats sedan föregående val. Det innebär 

att antalet vallokaler har ökat. Samtliga vallokaler kommer att ha öppet 

under hela valdagen, kl. 08.00 – 20.00. 

Beslutsunderlag 

Lista över Umeå kommuns vallokaler 

Valnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning gjordes följande redaktionell ändring: 

 

Distrikt 0556 Tomtebo Södra, felskrivning Tavelliden tas bort. Distriktets 

namn är Tomtebo Södra. 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Peder Halläng 
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Beslutet ska skickas till: 

Samtliga gruppledare i de partier som är företrädda i Umeå 

kommunfullmäktige 

 

Karin Isaksson, chef teknik- och fastighetsförvaltningen 

Christina Lundgren, Fastighet 

Erik Lindberg Fastighet 

Jonas Sixtensson, Fastighet 

Lars Karlsson, Fastighet 

Ulrika Backman, Fastighet 

Karin Nylén, Fastighet 

Åsa Zakrisson, Fastighet 

Julia Båmstedt, Fastighet 
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§ 30 

 

Diarienr: VN-2022/00039 

VN: Fastställande av förhållningsregler för 

propaganda i anslutning till röstnings- och 

vallokaler vid val till Riksdag, Region- och 

Kommunfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa förhållningsregler för propaganda i anslutning till röstnings- 

och vallokaler vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 

enligt tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

I 8 kap. 3–4 §§ vallagen (2005:837) finns bestämmelser om ordning vid 
röstmottagning som säger följande:  
”På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte 

förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra 

väljarna i deras val. 

 

Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den 

som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter 

de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna 

genomföras. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får 

uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av 

väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Kan 

röstmottagningen på grund av en ordningsstörning inte genomföras får 

den tillfälligt avbrytas.” 

Förbudet mot propaganda innebär att väljaren ska vara ostörd och skyddad 

från varje form av påverkan under själva valhandlingen. Valnämnden bör 

vid valet av lämpliga lokaler beakta avstånd till sådant utrymme där 

politiska evenemang eller liknande kan förekomma. 
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Förhållningsregler  
 

• Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk 
propaganda (annat än valsedlarna) får finnas i vallokaler/ 
förtidsröstningslokaler.  

 

• Partiföreträdare som vill besöka lokalen får inte bära partisymboler.  
 

• Det får inte hållas tal eller delas ut tryckta eller skrivna upprop till 
väljarna i eller i nära anslutning (minst 15 meter) till vallokaler/ 
förtidsröstningslokaler. De röstande ska i lugn och ro utan yttre 
påverkan välja valsedel och lägga sin röst.  

 

• Valsedelsutdelare ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar 
och ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén.  

 

• Valsedelsutdelare ska befinna sig utanför en vallokal eller 
förtidsröstningslokal men inte inomhus.  

• Om det bildas kö utomhus utanför val- eller röstningslokal är det att 
likställa med val- eller röstningslokal enligt valmyndigheten. Det 
innebär att ovanstående förhållningsregler för propaganda i 
anslutning till vallokaler och röstningslokaler även gäller för kön.  

• Det är inte tillåtet med politisk affischering utanför ingången till 
vallokalerna eller röstningslokalerna eller i deras omedelbara 
närhet (minst 15 meter).  

• Partipolitiska aktiviteter får inte heller i övrigt bedrivas i eller vid ett 
utrymme intill (minst 15 meter) vallokal eller förtidsröstningslokal.  

 

• Där röstmottagning äger rum i ett större öppet utrymme, såsom 
entréhall eller liknande, får politisk propaganda inte föras i 
anslutning till den avgränsning som markerar 
röstmottagningslokalen. Eventuell propaganda ska hållas utom syn- 
och hörhåll från röstmottagningslokalen.  
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Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till: 

Samtliga gruppledare i de partier som är företrädda i Umeå 
kommunfullmäktige   
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Informationsärenden 
 

§ 31 

 

Diarienr: VN-2022/00011 

Informationsärenden 23 maj 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationerna 

Ärendebeskrivning 

Förordning (2021:131) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 

2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 

Valmyndighetens ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som 

nekas att rösta 

Valmyndighetens ställningstagande om besök, fotografering och filmning 

på röstmottagningsställen och vid rösträkning 

Val- och röstningslokaler, lås, värme, ventilation och belysning 

Pandemiberedskap 

Rekrytering av röstmottagare 

Valapplikation 

Utbildningsplanering av röstmottagare 

Sortering av förtidsröster 

Valnämndens studiebesök på verksamhetslokalen 

Beslutsunderlag 

Valmyndighetens ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som 

nekas att rösta 

Valmyndighetens ställningstagande om besök, fotografering och filmning 

på röstmottagningsställen och vid rösträkning 

Pandemiberedskap - Valcentralen 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvalcentralen.val.se%2Fkommun%2Fpandemiberedskap.4.75995f7b17f5a986a4e23d3.html&data=05%7C01%7Cmarie.sandstrom.2%40umea.se%7C527cafd354b6474a2a4608da3310f80e%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637878445254696791%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lMTwVLvC2mwNpa8rkNlKBG8PrMz%2Bq1spLdLk7yKTaIk%3D&reserved=0
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Valnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning gjordes följande tillägg: 

 

Utbildningsplanering av röstmottagare 

Sortering av förtidsröster 

Valnämndens studiebesök på verksamhetslokalen 

 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Peder Halläng 

Marie Sandström 
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Anmälningsärenden 

§ 32 

Diarienr: VN-2022/00012 

Anmälningsärenden 23 maj 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna anmälningsärendena. 

Ärendebeskrivning 

Beslut KF 2022-03-28 Policy och handlingsplan barnfattigdom 

Beslut KF 2022-03-28 Resepolicy med riktlinjer för tjänsteresor 

Beslut KSNAU 2022-04-05 Rekommendation: Politiska möten 

Beslut Länsstyrelsen 2022-04-11 Delning av fastighet mellan valdistrikt 

Beslut Länsstyrelsen 2022-04-13 Tillstånd att sätta upp valaffischer inom 

Västerbottens län inför 2022 års val till riksdagen samt region- och 

kommunfullmäktige 

Angående begäran om tillgång till personuppgifter enligt artikel 15 

dataskyddsförordningen 

Beslut Länsstyrelsen 2022-04-28 Fördelning av fasta valkretsmandat 

Beslutsunderlag  

Beslut KF 2022-03-28 Policy och handlingsplan barnfattigdom 

Beslut KF 2022-03-28 Resepolicy med riktlinjer för tjänsteresor 

Beslut KSNAU 2022-04-05 Rekommendation: Politiska möten 

Beslut Länsstyrelsen 2022-04-11 Delning av fastighet mellan valdistrikt 

Beslut Länsstyrelsen 2022-04-13 Tillstånd att sätta upp valaffischer inom 

Västerbottens län inför 2022 års val till riksdagen samt region- och 

kommunfullmäktige 

Ordförandebeslut; Angående begäran om tillgång till personuppgifter enligt 

artikel 15 dataskyddsförordningen 

Beslut Länsstyrelsen 2022-04-28 Fördelning av fasta valkretsmandat

   

 


