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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, tisdagen den 18 oktober 2022 kl 10:00-11:35 

Beslutande 
 

Monica Olsson (S), Ordförande 
Anders Jonsson (C), 1:e vice ordförande 
Petra Modée (V) 
Johan Norrby (NOP) 
 
 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Håkan Westberg, valhandläggare 

Utses att justera Petra Modée (V) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-10-24 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 17-18 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Monica Olsson  

 Justerare 

  

 Petra Modée    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnd 

Sammanträdesdatum 2022-10-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-25 Datum då anslaget tas ned 2022-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  



 

Nordanstigs kommun 
Valnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 17 Dnr 2022-000079 
Uppföljning/ utvärdering av valet ........................................................ 3 

§ 18 Dnr 2022-000078 
Vallokaler och röstningslokaler Jättendal-Stocka-Strömsbruk till EU-
valet 2024 och allmänna valet 2026 ................................................... 4 



 

Nordanstigs kommun 
Valnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 17 Dnr 2022-000079 

Uppföljning/ utvärdering av valet 

Valnämndens beslut 

Lämna följande uppdrag till verksamheten: 

Utreda om arvodena för röstmottagarna ska höjas. 

Försöka rekrytera fler röstmottagare bland kommunens anställda tjänstepersoner. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens arbete och erfarenheter under valet utvärderas och diskuteras. 

Valhandläggare Håkan Westberg har sammanfattat valarbetet och föredrar det för 

nämnden. 

Byte av vallokaler i Bergsjö och i Gnarp blev lyckat. Eventuellt finns behov av fler 

lokalbyten för valdistrikten i Ilsbo och Jättendal-Stocka-Strömsbruk. 

Utkörning av namnvalsedlar på valdagen, tydligare instruktioner till partierna. 

Utkörningen kan göras redan innan vallokalerna öppnar på morgonen. Vi kan även 

se om det är möjligt att skjutsa ut namnvalsedlarna dagen innan valdagen för att 

minska stressen på valdagens morgon. 

Förtidsröstning för personer inom kommunens omsorg och trygghetsboenden. Är 

det tänkt att hemtjänstpersonal ska hjälpa till? Ska vi återuppta förtidsröstning på 

äldreboendena och kanske även på trygghetsboendena? 

Arvodena för röstmottagarna diskuteras och valnämnden uppdrar till verksamheten 

att utreda om arvodena ska höjas. 

Rekrytering av nya röstmottagare. Fler röstmottagare behöver rekryteras, i alla fall 

till nästa riksdags- kommun- och regionval. Valnämnden diskuterar hur 

rekryteringen kan ske. Intern rekrytering i kommunhuset föreslås till att börja med. 

Följebil när valsedlarna ska skjutsas till Gävle efter valdagen och efter 

onsdagsräkningen kändes tryggt och bra. 

Öppettiderna för förtidsröstningen diskuteras. Ökade öppettider kan vara aktuellt 

vid nästa allmänna val men troligen inte till EU-valet 2024. 

Platsen för röstlokalen behöver skrivas tydligare på röstkortet. Kanske även 

gatuadressen. 

Sorteringen av alla kuverten från förtidsröstningen inför utkörning till vallokalerna 

på valdagens morgon, delades denna gång upp på två dagar och det underlättade. 
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§ 18 Dnr 2022-000078 

Vallokaler och röstningslokaler Jättendal-Stocka-
Strömsbruk till EU-valet 2024 och allmänna valet 2026 

Valnämndens beslut 

Huvudlokalen för valdistriktet Jättendal-Stocka-Strömsbruk ska placeras i Jättendal 

i stället för i Harmånger. Filialerna i Stocka och Strömsbruk ska vara kvar. 

Förändringen ska gälla redan vid EU-valet 2024. 

Sammanfattning av ärendet 

Röstlokalerna på valdagen för valdistriktet Jättendal-Stocka-Strömsbruk diskuteras. 

Utifrån de erfarenheten som gjorts vid flera val så föreslår valhandläggare Håkan 

Westberg att vallokalen i detta valdistrikt fortsättningsvis placeras i 

Godtemplargården i Jättendal i stället för den nuvarande placeringen i Harmånger 

på biblioteket. Detta redan till EU-valet 2024.  

 

 


