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Svar / kommentar 

B ortsettfrån strömavbrott i Margretelund och trassel 
med larm och belysning på ÖG som ju inte kan 
förutses, så tycker jag arbetet avlöpte bra. Att det 
skulle blå lång väntan vis ste vi ju, så är det under 
valnätter. 

Kommunkansliet kommer att teckna avtal 
med SVEFAB för att ha en egen jour på 
valdagen/valnatten för att kunna lösa 
problem. 

Däremot tycker jag att detfanns onödigt mycket godis 
och av fel sort, hade vari t bättre medfrukt och 
choklad. 

Kommunkansliet kommer att se över 
tillhandahållandet av livsmedel på valdagen. 

Onsdagsräkningen gick över förväntan. Onsdagsräkningen efter valet till 
Europaparlamentet i maj kommer att ske på 
samma sätt som efter det allmänna valet. 

Tycker att man ska korta nerförtidsröstningen på 
äldreboenden till en och halv timme, mellan 10:00-
11:30 

Kommunkansliet ställer sig bakom förslaget 
att korta ned tiden vid respektive 
förtidsröstning. 

Skippa smörgåsarna och kaffet. Vi köper in allt 
själva, ingetfrån Bistron. 

Kommunkansliet kommer att se över 
tillhandahållandet av livsmedel på valdagen. 

Säga till ordförande på vallokal att avsätta en person 
för förtidsröster, så att det går lite snabbare. 

Kommunkansliet påtalar vikten av att påbörja 
arbetet med förtidsrösterna så snart som 
möjligt. 

Några anteckningar från mig och Margaretas turer. 
Tur ett: Skärgårdsstad. Mycket bra bemanning. De 
är observanta på valsedlarna, eftersom det sker 
omplockning. 
Kulla: För tjockt med valsedlar i facken. Partinamn 
döljs. Vi plockar bort. Margareta ger "utdelarna" lov 
att stå på skolgården. 
Ljusterö: För tjockt med valsedlar. Vi plockar bort. 
Andra turen: Skärgårdsstad. Lugnt, jobbade med 
poströsterna. Ljusterö: Lugnt. Jobbade med 
poströsterna. 
Kulla: Ej börjat med poströsterna. 
Två rapporter om att hämtning ej skett fast de bett 
om ombudsröstning. 

Kommunkansliet påtalar i samband med 
utbildningen att röstmottagarna ska hålla 
ordning i valsedelställen. 

Några anteckningar från mig och Margaretas turer. 
Tur ett: Skärgårdsstad. Mycket bra bemanning. De 
är observanta på valsedlarna, eftersom det sker 
omplockning. 
Kulla: För tjockt med valsedlar i facken. Partinamn 
döljs. Vi plockar bort. Margareta ger "utdelarna" lov 
att stå på skolgården. 
Ljusterö: För tjockt med valsedlar. Vi plockar bort. 
Andra turen: Skärgårdsstad. Lugnt, jobbade med 
poströsterna. Ljusterö: Lugnt. Jobbade med 
poströsterna. 
Kulla: Ej börjat med poströsterna. 
Två rapporter om att hämtning ej skett fast de bett 
om ombudsröstning. 
Vill lägga till att i röstlokalen i Alcea-huset så var 
röstkuverten ett tag slut, vilket vi fick påtalat i vår 
valstuga av upprörd invånare, som undrar hur det 
kan komma sig att kommunen inte har tillräckligt 
med material. 

Det måste ha varit röstlokalen biblioteket. 
Kommunkansliet kommer till valet i maj att 
utse en ordförande/ansvarig för biblioteket 
som bl.a. kommer innebära att övervaka 
valmaterialet samt företräda kommunkansliet 
på plats. 

Vidare villjag understryka det kaos jag upplevde 
röstlokalen i Biblioteket befann sig i när personalen i 
Biblioteket stängde vilket innebar att skjutdörren av 
glas fick tryckas åt sidan hela tiden, den gick igen 
hela tiden. I röstlokalen rådde kaos, där fans folk 
som röstade bakom skärmar samtidigt som 
Människor passerade förbi för att hämta valsedlar etc, 
samtidigt som människor stod för att lämna sina 
röstsedlar. Förvånad över att ingen medborgare 
anmälde detta. Det här var det värsta jag någonsin 
sett, inte värdigt något så viktigt som et t val." 

Kommunkansliet har pratat med biblioteket 
och kommit fram till att till valet i maj 
kommer kön att istället dras via 
tidningsavdelningen istället för att låta de 
röstande gå in i biblioteket. 
Att det är kö innebär inte samma sak som att 
det är kaos. 
Kommunkansliet åkte ned till biblioteket 
dagen före valdagen efter att ha fått 
påringning om kaos och pratade med 
röstmottagarna. Informationen från 
röstmottagarna var att det var mycket folk 
men inte kaos. 
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Det är också viktigt att det sprids rätt 
information om öppettiderna för t.ex. 
förtidsröstningen. 

Vilka krav/ skyldigheter j uppgifter har VN? 
Finns det en uppdaterad arbetsordning? 
Vem fastställer den? 
Vem fastställeriföreslår budget/ budgetramar? 

Det är Kommunfullmäktige som fastställer 
reglementen och arbetsordningar för 
nämnderna. 
Kommunkansliet skriver fram ett förslag på 
budget som passerar Valnämnden innan den 
hamnar på Kommunfullmäktiges bord. 

Tids och plan avseende utbildning: 
För lite och för sent låg kvalité 
Fänsstyrelsenutbildning varpå dagtid 
och utan möjlighetför ersättningförförlorad 
arbetsförtjänst 
Utbildningen måste vara vid minst 2 tillfällen olika 
veckor och olika dagar 
Gruppen som genomgår utbildningen får inte vara för 
stor 

Kommunkansliet skickade i slutet av juni ut 
den handledning som Valmyndigheten tagit 
fram för arbetet i vallokalen samt länk till film 
som behandlar arbetet i vallokalen. 
Den stora utbildningen som var den 29 
augusti var för att samla alla vid ett tillfälle då 
det är begränsat med tid under valperioden. 

Antal valdistrikt och storlek: 
Vissa valdistrikt ärför stora 
Genomgång av antalet samt gränser måste göras inför 
nästa val 
Där måste man också ta hänsyn inte bara till antalet 
i vallängden 
Utan också till valdeltagandet. 

Kommunkansliet har fått i uppdrag att till det 
allmänna valet 2022 se över antalet och 
storlekarna på valdistrikten. 
Det är vallagen som reglerar storleken på 
valdistrikten och vallagen säger att ett 
valdistrikt ska vara mellan 1000 - 2000 
röstberättigade. 

Utbildning se ovan 
Antalet röstmottagare räcker till, men det är en väldig 
lång dag för röstmottagarna. 
Åven om dom effektiva timmarna inte är så många 
blir det en lång dag och natt. 
Efter 20:00 då vallokalen är stängd blev det en lång 
väntan för vissa röstmottagarna 
Då förtidsrösterna skulle hanteras. 

Det är ordföranden i varje vallokal som lägger 
schema för röstmottagarna samt planerar 
arbetet. 

Förtidsröstning 
Deltog inte själv i detta moment men vår utbildning 
krockade delvis med detta. 

Inte optimal lösning men kommunkansliet 
ville prova en ny lösning för utbildning inför 
valet. 

Partiernas uppgifter och gränssnitt mot l /N: 
Otillräcklig kommunikation mellan VN och 
partierna, fick själv flera frågor innan valet från höga 
partiföreträdare om vad s om gäller. 
Här måste vi bli klara och tydliga. 

Det är en fråga för partiernas inre liv. 
Kommunkansliet skickade den 22 mars 2018 
ut PM - Information till de politiska partierna i 
Österåkers kommun inför det allmänna valet 9 
september 2018 (som Valnämnden beslutade att 
anta 2018-03-15, § 2:3) till partiföreträdarna i 
Kommunfullmäktige. 
Om något är oklart eller om partierna har 
frågor kan man alltid kontakta 
kommunkansliet. 

Vallokaler: 
Vissa brister avseende handikappanpassning 
(en del av dessa problem löstes under valdagen 
förmiddag b La. bord för att kunna sitta och rösta) 

Alla vallokaler har fått 2 valbås för stående 
och 1 valbås för rullstol. 
Vilka vallokaler är det som inte är bra utifrån 
ett handikapperspektiv? Kommunkansliet 
besökte ett antal vallokaler under 
januari/februari tillsammans med personal 
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från lokalförsörjningsenheten och kunde inte 
då upptäcka några vallokaler som var direkt 
olämpliga. 

Vid rösträkning Saknade gummisnoddar eller 
motsvarande för buntar av valsedlar. 
I stället för miniräknare borde man använda Excel 
eller motsvarande. 

Det var ingen som kontaktade 
kommunkansliet och informerade om att man 
saknade kontorsmaterial. Hade man kontakt 
kommunkansliet så hade kontorsmaterial 
skickats ut. 

På kvällen var bakdörrana låsta på Alceahuset. 
Inga problem om det inte vore för att vi skulle parkera 
där. 
Det mesta fungerade bra (se dock ovan). 

Onsdagsräkningen: 
Fungerande bra förutom att maten inte levererades 
som det skulle. 
Valsedlarna och partiernas möjlighet attfylla på 
valsedlar. 
Här måste vi tänka om. Det är inte möjlig att 
partierna ska fylla på i ställen. De stuvade massor av 
sedlar så ställen var överfulla och några gick sönde r. 
Dessutom skymde de andra partiers valsedlar. Jag 

fick ta bort ca 3 cm buntar vid flertalet tillfällen för 
att de "sprängde"stället. 

Röstmottagarna har ansvaret för att hålla 
ordning bland alla valsedlar samt fylla på 
partivalsedlar och blanka valsedlar. 

Partierna ansvarar för att det finns 
namnvalsedlar samt fylla på dessa i 
valsedelställen. 

Det var dessutom partiföreträdare som kom i 
profilkläder, störde valdeltagare när de skulle fylla på 
sidan valsedlar. Denna uppgift måste åläggas 
röstmottagarna för att hålla bättre ordning bland 
valsedlarna. 

I PM — Information till de politiska partierna i 
Österåkers kommun inför det allmänna valet 9 
september 2018 på sidan 3 under rubriken 
Vallokaler och röstmottagningsställen står det 
om bland annat partisymboler i vallokal. 

Flera valförrättarepåpekade att ställen var väld igt 
klena och några kunde inte sätta upp dem i lutande 
ställning. I och för sig kan de pallas upp men... 

Utbudet av valsedelställ på marknaden är 
tyvärr begränsad. Därför skickar 
kommunkansliet alltid ut ett extra valsedelställ 
för att kunna ersätta i det fall ett valsedelställ 
går sönder. 

Lokalfrågan. 
Det mest märkbara var biblioteket som inte 
fungerade särskilt bra. Vlasten där valsedlar fanns 
räcker inte till. 
Förslag: använd utställningsrummet för valsedlar och 
sedan kan de köa i gången innan de fixar röstningen i 
samma mm som nu. 
Eftersom hissen strejkade i flera dagar bör den frågan 
lösas på något sätt. Att bara säga att de kan ringa 
som kommer förrättaren ner, - till vad oc h vem ska de 
ringa???? Fungerar inte särskilt bra. 

Kommunkansliet har pratat med biblioteket 
och till valet i maj kommer de som ska rösta 
att gå in via tidningsavdelningen och 
därigenom inte gå in i biblioteket. 
Kommunkansliet kommer till valet i maj att 
utse en ordförande/ansvarig för biblioteket 
som bl.a. kommer innebära att övervaka 
valmaterialet samt företräda kommunkansliet 
på plats. 
Kommunkansliet kommer att prata med 
biblioteket för att se om det finns en lösning 
vad gäller hissen och de tillfällen den inte 
fungerar. 
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RoslagsKulla skola fungerade mycket bra som 
röstningslokal men... De partier samt Röda 
Korset som sto d utanför grinden till skolgården har 
rätt att stå på skolgården eftersom det är allmän 
plats. När vi var där från nämnden så meddelade vi 
att de hade rätt till detta. Trots det b lev de utkörda 
på vägen. Mycket tråkigt. Det beslut som finns (och 
lagregel) är att man inte får störa valdeltagarna. 
Partiföreträdarna och RK var mycket medvetna om 
detta och stod inte så tillpå gårdsplanen att de stö rde. 
Vårt ställningstagande i nämnden var att inte ha 
affischer inom synhåll. De partiföreträdare som stod 
där hade de traditionella banden, och inget annat. 
Vi måste förtydliga dessa regler. 

I samband med utbildningen inför valet i maj 
påminner kommunkansliet om att partier får 
stå utanför vallokalen för att dela ut valsedlar. 

Kommunkansliet kan förtydliga regler kring 
affischering runt/vid vallokalerna. 

Sjökarbyskolan. 
Vokalen fungerade väl vadjag kunde se. Dock blev 
det sårbart eftersom två valförrättare uteblev, 
belastningen blev hård på de övriga. Jag var där vid 
två olika tillfällen och stöttade upp, dels under 
eftermiddagen samt under räkningen på kvällen. 
Dock gick larmet under kvällen vid et t flertal tillfällen 
och dörrar stängdes. Här måste nog undersökas vad 
som kan och bör göras så att larmet inte sätter igång. 

Kommunkansliet har tagit fram en e-tjänst där 
den som vill arbeta som röstmottagare vid 
valet fyller i sina uppgifter. 
Det kommer att skickas en bekräftelse till den 
e-postadress som man uppgett i samband med 
anmälan. 
Kommunkansliet påtalar i samband med att vi 
frågar om vi får låna lokalen/lokaler vikten av 
att kontaktpersonen informerar ordföranden 
om t.ex. larm och nycklar eller annan viktig 
information. 

Smedby. 
Vi bör fundera över vilka personer som får uppdrag 
som ordförande och v ice ordförande. Tror inte alltid att 
de personerna förstår vikten av uppdraget, vad 
uppdraget innebär och att det inte går att släppa saker 
och avlägsna sig. 

Kommunkansliet presenterar ett förslag på 
sammansättning i respektive valdistrikt för 
valnämnden och då kan valnämnden besluta 
om förändringar i det presenterade förslaget. 

A.lcea förtidsrösningslokal 
Fick uppgifter på att det var långa köer vid några 
tillfällen, att det inte fanns rö stsedlar, folk gick 
därifrån utan att rösta. Jag var där vid något tillfälle 
men då flöt det bra . Mer en not än förslag på ändr ing. 

Kommunkansliet har bara hört att detta 
uppstod på biblioteket. 

Valdagen och valnatten. 
Eftersom jag var ute i valdistrikt under dagen och 
kvällen så funderarjag på hur backupen ser ut. 
Minns inte att vi talat om detta. -2 personer i ett 
distrikt. 
Kan vi hitta ett bättre sätt att fördela resurser? Hur 
dokumenterar vi de mindre lämpade ute i distrikten? 
En annan tanke är hur nämnden och dess ledamöter 
ser på varandra och vad vårt uppdrag är? Hur ser vi 
på partipolitiken? Respekten för det uppdrag vi har? 

Inför det allmänna valet i år utökades 
respektive valdistrikt med ytterligare en 
röstmottagare. Kommunkansliet arbetar för 
att ha en stor grupp av reserver inför valen 
men det var många som valde att tacka nej de 
sista veckorna. 


