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Valnämnden    
 

  
 
 
Plats och tid 
för sammanträde Svenstavik, kommunkontoret, storsjörummet, onsdag den 8 december 2021 kl. 

09:00   
 
   

Tänk på att du kan ha kollegor i din närhet som är överkänsliga eller allergiska 
mot dofter. Var försiktig med doseringen vad gäller parfymer, rakvatten, 
deodoranter, hårsprayer m m. Även röklukt och blomdofter kan ställa till 
problem. 
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2021-12-01

Drift

Valnämnden Budget 2022 Anteckning

Bidrag - 163 000 Statsbidrag valnämnden

Lönekostnader   342 000 0.25 åa, arvoden 5 + 5 ersättare 4 halvdagsmöten samt 
personalkostnad på biblioteken

Utbildning     15 000 Utbildning för nämnd samt valmottagare

Lokalhyror     10 000 Minst 5 lokaler på valdagen

Leasingbil     12 000 Leasingbilskostnad för ca 4 veckor

Trycksaker, 
förbrukningsmaterial

    23 000 Informationsblad mm

Annonsering, reklam      6 000 Annonser

Nettobudget  247 000

Valnämndens budgetförslag 2022
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
   

 

 2021-10-26 Dnr 2021/260 
 
Stabsavdelningen 
Elin Ryd 
 Valnämnden 
 
 
 
 
 

Uppdrag om att se över lämpliga vallokaler och röstningslokaler 
inför de allmänna valen 2022 
 
Förslag till beslut 
1. Uppdrar till valsamordnaren att se över, och föreslå, lämpliga vallokaler 

samt röstningslokaler inför de allmänna valen 2022. 
2. Uppdrar till valsamordnaren att preliminärboka föreslagna vallokaler och 

röstningslokaler inför de allmänna valen 2022. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering ej relevant.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Beslut i valnämnden om vallokaler och röstningslokaler den 24 mars 2022. 
 
Bakgrund 
Vallokaler och röstningslokaler behöver ses över och preliminär bokas inför 
de allmänna valen 2022 utifrån krav på tillgänglighet och värdeneutralitet.  
 
Lokalerna ska vara utformade så att de ska vara lättillgängliga för alla, samt 
utformade så att valhemligheten kan bevaras. Lokalerna bör också vara 
värdeneutrala.  
 
Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 
 
Godkänt av: 
 
Godkännare 
Godkänd datum 
 
 
 
Kopia till 
Elin Ryd, valsamordnare 
Fredrik Åström, biträdande tillväxtchef 
Gunhild Åkerblom. kulturchef 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig demokratistöd 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
   

 

 2021-10-26 Dnr 2021/261 
 
Stabsavdelningen 
Elin Ryd 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Röstmottagare vid de allmänna valen 2022 
 
Förslag till beslut 
1. Uppdrar till valsamordnaren att inför de allmänna valen 2022 skicka ut 

en förfrågan till de röstmottagare som arbetade under 
europaparlamentsvalet 2019, om de även kan arbeta som röstmottagare 
under de allmänna valen hösten 2022. 

2. Uppdrar till valsamordnaren att i de fall det behövs, rekrytera fler 
röstmottagare. 

3. Uppdrar till valsamordnaren att rekrytera ambulerande röstmottagare.  
 
Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering sker inom befintlig budget.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning i valnämnden den 24 mars 2022.  
Beslut om att utse röstmottagare, ambulerande röstmottagare, samt 
ordföranden i valnämnden den 18 augusti 2022. 
 
Bakgrund 
För att underlätta rekrytering av röstmottagare ges valsamordnaren i 
uppdrag att skicka en förfrågan till de röstmottagare som arbetade under 
europaparlamentsvalet 2019. I de fall röstmottagare tackar nej bör 
valsamordnaren ha möjlighet till att försöka rekrytera nya röstmottagare.  
 
Att arbeta som röstmottagare är ett förtroendeuppdrag och rekrytering sker 
utifrån en persons goda anseende. Röstmottagare och ordföranden i 
valdistrikten utses av valnämnden. 
 
Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 
 
Godkänt av: 
 
Godkännare 
Godkänd datum 
 
 
 
Kopia till 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
   

 

Elin Ryd, valsamordnare 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
   

 

 2021-11-29 Dnr 2021/298 
 
Stabsavdelningen 
Elin Ryd 
 Valnämnden 
 

Dataskyddsombud för valnämnden 
 
Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att utse Jesper Tjulin till dataskyddsombud för 
valnämnden tills vidare. 
 
Ansvarig 
Jesper Tjulin 
 
Finansiering 
Finansiering ej nödvändig. 
 
Tidplan/Uppföljning 
Val av nytt dataskyddsombud ska ske när nytt dataskyddsombud har 
anställts och tillträtt sin tjänst. 
 
Bakgrund 
Bergs kommuns dataskyddsombud kommer att avsluta sin anställning  
den 30 november 2021. Stabschefen tar över som dataskyddsombud tills 
vidare från och med den 1 december 2021. Detta är en övergångslösning 
tills Östersunds kommun har rekryterat och anställt ett dataskyddsombud 
som kommer att vara gemensamt för ett antal kommuner i länet. 
 
Barnperspektivet 
(X)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 
 
Godkänt av: 
 
Godkännare 

Godkänd datum 

 
 
 
Kopia till 
Lina Östman, controller  
Jesper Tjulin, stabschef 
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