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Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Datum: 2022-07-12 

Ärende/nr: VDN 2022/0021

 

 

Val- och demokratinämnden 

PM - Tjänstgöringsschema valdag, måndagsöverlämning och 

den preliminära rösträkningen i samband med det allmänna 

valet 11 september 2022 

 

Sammanfattning 
 

Dagstjänstgöring 

-Kl. 09.00 – 11.00 åker nämnden och inspekterar vallokalerna samt stöttar 

röstmottagarna. 

-Klockan 12.00 serveras lunch i Bistron (föranmälan krävs). 

-Klockan 14.00 – 15.30 åker nämnden och inspekterar vallokalerna samt stöttar 

röstmottagarna. Nämnden ansvarar även för att fikakorgar levereras till vallokalerna 

(samt kaffetermos till vallokalerna i Roslagskulla och på Ljusterö). 

-Klockan 15.30 – 18.00 har nämndens ledamöter och ersättare paus men behöver 

fortfarande vara nåbara över telefon ifall behov skulle uppstå. 

 

Följande vallokaler ska besökas under valdagen 

Distrikt Vallokal  Adress 

Berga SÖ (1924) Röllingbyskolan Hackstavägen 31, 184 31  

Berga NV (1648) Röllingbyskolan Hackstavägen 31, 184 31  

Hacksta Ö (1093) Österåkers gymnasium  Lennart Neckmans väg 22 

Hacksta V (1581) Österåkers gymnasium  Lennart Neckmans väg 22 

Ljusterö (1777) Ljusterö skola Mellansjövägen 60A 

Roslagskulla-

Åsättra (1814) 
Roslagskulla skola Rialavägen 4 

Rydbo (1103) Rydbo skola Von Essens väg 9 
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Skånsta (1369) Sjökarbyskolan Sjökarbyvägen 24 

Flaxenvik-

Grindmossen 

(1138) 

Skärgårdsstadsskolan  Tre gruvors väg 1 

Skärgårdsstad 

(1325) 
Skärgårdsstadsskolan Tre gruvors väg 1 

Smedby (1271) 
Solskiftesskolan, hall utanför klassrum 

(Ljusgård B-huset) 
Solskiftesvägen 8 

Säby (1049) Åkerstorpsskolan Trevebovägen 122 

Åkerstorp (1451) Åkerstorpsskolan Trevebovägen 122 

Österskär V (1722) Österkärsskolan Tunavägen 8 

Österskär Ö (1376) Österskärsskolan  Tunavägen 8 

Söra N (1723) Söraskolan  Luffarbacken 82 

Söra S (1361) Söraskolan Luffarbacken 82 

Tuna (1318) Österskärskolan Tunavägen 8 

Svinninge (1666) Skärgårdsgymnasiet Näsvägen 15 

Fredsborg (1844) Skärgårdsgymnasiet  Näsvägen 15 

Runö (1690) Skärgårdsgymnasiet  Näsvägen 15  

Tråsättra (1284) Margretelundsskolan Manfred Bondes väg 5 

Brevik (1396) Margretelundsskolan  Manfred Bondes väg 5 

Margretelund 

(1664) 
Tråsättraskolan  Sjöfågelvägen 1 

Björksättra- 

Högsättra (1349) 
Tråsättraskolan Sjöfågelvägen 1 

 
 
Gruppindelningen för att besöka vallokalerna redovisas på plats. 
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Kvällstjänstgöringen 

-Från kl. 18.00 serveras middag i Bistron (föranmälan krävs). 

-Kl. 19.00 – 20:30 håller valkansliet utbildning inför val- och demokratinämndens 

mottagning på valnatten samt inför den preliminära rösträkningen. 

-Kvällstjänstgöringen innebär att ta emot leveranser av färdigräknade röster från de 

olika distrikten. 

-Leveranserna från distrikten tas emot i Alceahuset. 

-Samtliga representanter från val- och demokratinämnden tjänstgör i Alceahuset på 

kvällen. 

 

Måndagsöverlämningen den 12 september 

-Överlämning till Länsstyrelsen ombesörjs av valkansliet. 

-Tid för leverans till Länsstyrelsen är när detta skrivs inte bestämt. 

 

Den preliminära rösträkningen, den s.k. onsdagsräkningen, den 14 

september 2022  

 

Onsdagsräkningen genomförs i fullmäktigesalen, plan 4, Alceahuset. 

 

Klockan 08.00 - Representanter från val- och demokratinämnden infinner sig för 

genomgång inför onsdagsräkningen. Valkansliet håller genomgång. Kaffe och 

smörgås kommer att finnas på plats från klockan 08.30. 

 

Klockan 09.00 – Den preliminära rösträkningen startar. 

 

Klockan 12.00 – Lunch serveras. 

 

Klockan 15.00 – Eftermiddagsfika 

 

Efter avslutad preliminär rösträkningen håller val- och demokratinämnden 

nämndsammanträde. Fortsätter den preliminära rösträkningen även på 

torsdagen hålls nämndsammanträdet istället på torsdagen den 15 september. 

 

Indelningen i grupper kommer att redovisas på plats. 

 

I det fall att den preliminära rösträkningen inte är klar på onsdagen finns det 

möjlighet att fortsätta på torsdagen den 15 september. Dock ska färdigräknade röster 

på onsdagen överlämnas till Länsstyrelsen på onsdagen. 

 

-Överlämning till Länsstyrelsen ombesörjs av valkansliet. 

-Tid för leverans till Länsstyrelsen är när detta skrivs inte bestämt. 
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Den preliminära rösträkningen fortsätter torsdagen den 15 

september 2022 

 

Den preliminära rösträkningen genomförs i fullmäktigesalen, plan 4, Alceahuset. 

 

Klockan 09.00 – Representanter från val- och demokratinämnden infinner sig. Kaffe 

och smörgås kommer att finnas på plats. 

 

Klockan 09.00 – Den preliminära rösträkningen startar. 

 

Klockan 12.00 – Lunch serveras. 

 

Klockan 15.00 – Eftermiddagsfika 

 

Efter avslutad preliminär rösträkning håller val- och demokratinämnden 

nämndsammanträde förutsatt att sammanträdet inte hölls på onsdagen den 14 

september. 

 

Indelningen i grupper kommer att redovisas på plats. 

 

-Överlämning till Länsstyrelsen ombesörjs av valkansliet. 

-Tid för leverans till Länsstyrelsen är när detta skrivs inte bestämt. 


