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Tid och plats  22 juni 2022, kl.16:30 – 16:58 i Stora A-salen, Tierp 
Paragrafer § 13 - § 27

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-06-23 Anslaget tas ner: 2022-07-15 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Inger Wennberg 

Beslutande 
Ledamöter Eva Lindberg (C) ordförande 

Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice 
ordförande 
Inger Wennberg (S) 2:e vice 
ordförande 
Bengt Lindström (SD) 

Beslutande ersättare Tomas Lindberg (KD) 
Tommy Eriksson (S) 

Övriga närvarande 
Ersättare Brita Kajrup (MP) 

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Magdalena Karpmyr, projektledare för genomförande av valet 

Underskrifter 
Sekreterare 

Maria Ekstrand 

Ordförande 

Eva Lindberg 

Justerande 

Inger Wennberg 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 13 Godkännande av föredragningslistan VN/2022:8  
 
§ 14 Bemyndiga personer att ta emot 

försändelser från Postnord 
VN/2022:22  

 
§ 15 Förordnande av ambulerande 

röstmottagare 
VN/2022:23  

 
§ 16 Förordnande av röstmottagare i 

valdistrikten på valdagen 
VN/2022:19  

 
§ 17 Förordnande av röstmottagare till 

förtidsröstningen 
VN/2022:10  

 
§ 18 Regel för politiska aktiviteter, 

propaganda och övriga aktiviteter vid 
röstningsställen i Tierps kommun 

VN/2022:32  

 
§ 19 Pandemiberedskap inför valen 2022 VN/2022:26  
 
§ 20 Inköp av förtäring under valdagen VN/2022:30  
 
§ 21 Utbildning för valnämnd, ordförande, 

vice ordförande och röstmottagare på 
valdag och vid förtidsröstning 

VN/2022:24  

 
§ 22 Schema för valnämndens ledamöter och 

ersättare på valdagen 
VN/2022:28  

 
§ 23 Bemanning vid valnämndens 

preliminära rösträkning 
(onsdagsräkning) 

VN/2022:29  

 
§ 24 Överlämnande av valmaterial till 

Länsstyrelsen måndag 12/9-2022 
respektive onsdagen 14/9-2022 

VN/2022:27  

 
§ 25 Förordnande av vice ordförande till 

valdistrikten på valdagen 
VN/2022:7  
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§ 26 Förordnande av ersättare till 

valdistrikten på valdagen 
VN/2022:33  

 
§ 27 Förordnande av röstmottagare till 

valdistrikten på valdagen 
VN/2022:19  

 
 Övrigt/ meddelande VN/2022:11  
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§ 13 
Dnr VN/2022:8  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

• Ärende 15 – ”Förordnande av vice ordförande till valdistrikten på 
valdagen”, ärende 16 – ”Förordnande av ersättare till valdistrikten på 
valdagen” och ärende 17 – ”Förordnande av röstmottagare till 
valdistrikten på valdagen” läggs till i föredragningslistan.  
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§ 14 
Dnr VN/2022:22  

Bemyndiga personer att ta emot försändelser från Postnord 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att bemyndiga följande personer att, var för sig, utkvittera/ta emot de 
värdeförsändelser som inkommer med post till valnämnden:  
 

- Magdalena Karpmyr, Gemensam service  
- Johanna Kastenholm, Gemensam service  
- Kristin Mosand Haakonsen, Medborgarservice  
- Åsa Joelsson, Medborgarservice 
- Eva Lindberg, ordförande valnämnden 
- Thomas Kyrk, Individ- och familjeomsorg 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden behöver fatta beslut om vilka personer som får ta emot 
värdeförsändelser som inkommer med post till valnämnden. Dessa 
försändelser innehåller vanligen förtidsröster från andra kommuner.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut valnämndens arbetsutskott § 19/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Handläggaren 
• Berörda personer enligt förslaget 
• Postnord Tierp 
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§ 15 
Dnr VN/2022:23  

Förordnande av ambulerande röstmottagare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar  
 
att förordna följande personer som ambulerande röstmottagare, samt  
 
att förordnandet gäller endast om personerna deltar i utbildning som 
anordnas för ambulerande röstmottagare.  
 
Anställda vid Tierps kommun, ordinarie ambulerande röstmottagare  
Maria Wirström, Gemensam service    
Maria Ekstrand, Gemensam service   
Göran Söderberg, IT-centrum   
Frida Johnson, Gemensam service   
Evelina Håkansson, Gemensam service   
 
Anställda vid Tierps kommun, reserver ambulerande röstmottagare  
Magdalena Karpmyr, Gemensam service   
Johanna Kastenholm, Gemensam service   
Louise Pettersson, Gemensam service    
 
Sammanfattning av ärendet 
Om en väljare på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte 
själv kan ta sig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara 
bud, kan denne boka in ambulerande röstmottagning från kommunen.  
 
Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till 
väljarens hem eller annan plats den befinner sig för att ta emot väljarens 
röst. Rösten ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal 
för förtidsröstning. En ambulerande röstmottagare ska hjälpa väljaren att 
göra iordning sin röst om väljaren begär det. Röstmottagaren har 
tystnadsplikt.  
 
Fler ambulerande röstmottagare kan komma att förordnas vid nästa 
valnämndssammanträde.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut valnämndens arbetsutskott § 20/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 

• Projektledare för genomförande av valet  
• Berörda personer i detta ärende 
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§ 18 
Dnr VN/2022:32  

Regel för politiska aktiviteter, propaganda och övriga aktiviteter 
vid röstningsställen i Tierps kommun 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar  
 
att anta revideringen av ”Regel för politiska aktiviteter, propaganda och 
övriga aktiviteter vid röstmottagningsställen i Tierps kommun”. 
   
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Vallagen 8 kap 3 § får det inte förekomma propaganda i anslutning 
till ett röstmottagningsställe. Det är upp till valnämnden att fatta beslut kring 
gränsdragning för propaganda. 
 
Inför de allmänna valen 2018 beslutade valnämnden i Tierps kommun att 
partipolitiska aktiviteter och propaganda inte får förekomma inom en radie 
av 15 meter vid entréerna till röstmottagningsställena. Undantag gällde dock 
för valsedelutdelare som om inte valdistriktets ordförande meddelade annat 
fick hålla sig minst 5 meter från ingången till röstmottagningsstället.  
Ideella föreningar av opolitisk karaktär som fått tillstånd av kommunal eller 
privat fastighetsägare att verka vid vallokalen under valdagen skulle hålla 
minst 15 meter avstånd till ingången om inte valdistriktets ordförande 
bestämde något annat. 
 
Valnämnden beslutar att partipolitiska aktiviteter, propaganda och 
valsedelutdelare inte får förekomma inom en radie av 15 meter vid entréerna 
till röstmottagningsställena vid de allmänna valen 2022.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut valnämndens arbetsutskott § 23/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Regel för politiska aktiviteter, propaganda och övriga aktiviteter vid 

röstmottagningsställen i Tierps kommun 
 
Beslutet skickas till 

• Projektledare för genomförande av valet  
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§ 19 
Dnr VN/2022:26  

Pandemiberedskap inför valen 2022 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att ge tjänsteorganisationen och valnämndens ordförande mandat att vidta 
nödvändiga pandemiåtgärder vid behov.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Om rådande pandemitillstånd förändras och åtgärder behöver tas ska 
tjänsteorganisationen i samråd med kommunens medicinskt ansvariga 
sjuksköterska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidta 
nödvändiga åtgärder.  
 
Beslutsmotivering 
Beslutet anses nödvändigt då pandemitillstånden kan förändras drastiskt och 
brådskande åtgärder behöva tas.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Eventuellt nödvändiga inköp kan påverka budget.   
 
Beslutsunderlag 

• Beslut valnämndens arbetsutskott § 24/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Projektledare för genomförande av valet  
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§ 20 
Dnr VN/2022:30  

Inköp av förtäring under valdagen 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar  
 
att godkänna inköp av förtäring vid de allmänna valen 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under valdagen brukar Tierps kommun erbjuda röstmottagarna förtäring. I 
utvärderingen av de allmänna valen 2018 lyftes frågan huruvida 
röstmottagare ska erbjudas förtäring eller ekonomisk ersättning för förtäring 
vid kommande val.  
 
Det kräver en hel del logistik och planering att beställa, hämta, köra ut och 
förvara förtäring i vallokalerna. Det är dessutom svårare att ta hänsyn till 
matpreferenser vid inköp av förtäring än om röstmottagare får ersättning för 
förtäring. Samtidigt är det långt till närmsta matbutik från vissa vallokaler 
och möjligheten för röstmottagarna att under valdagen nyttja ersättningen 
för förtäring kan därför variera. Bedömningen är därför att Tierps kommun 
även vid de allmänna valen 2022 ska stå för inköp av förtäring som 
levereras till vallokalerna av valnämnden under valdagen.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Sammanlagt behövs det köpas in förtäring som ska motsvara lunch och 
kvällsmat till cirka 120 personer. Utöver det brukar det även köpas in dryck 
och snacks till respektive vallokal. Den uppskattade kostanden för inköp av 
förtäring inkl. dryck och snacks baserad på offert är cirka 16 000kr. 
 
Kostnaden bedöms rymmas inom befintlig budget för valet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut valnämndens arbetsutskott § 25/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Projektledare för genomförande av valet  
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§ 21 
Dnr VN/2022:24  

Utbildning för valnämnd, ordförande, vice ordförande och 
röstmottagare på valdag och vid förtidsröstning 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar  
 
att alla röstmottagare ska ha genomgått utbildning,  
 
att utbildning för röstmottagare vid förtidsröstningen ska genomföras 
tisdagen 16 augusti kl. 18:00 i kommunhuset i Tierp,  
 
att utbildningen för valnämnden och för de som ska arbeta som ordförande 
och vice ordförande på valdagen ska genomföras tisdagen 30 augusti kl. 
18:00 i kommunhuset i Tierp, samt 
 
att utbildningen för de som ska arbeta som röstmottagare på valdagen ska 
genomföras digitalt någon gång mellan måndagen 1 augusti och onsdagen 
31 augusti.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få ett 
förordnande som röstmottagare. Valnämnden anordnar tre 
utbildningstillfällen varav en digitalutbildning, ett tillfälle för röstmottagare 
vid förtidsröstningen, ett tillfälle för ordföranden och vice ordföranden vid 
valdagen och en digital utbildning för röstmottagare vid valdagen. Personer 
som tjänstgör både vid förtidsröstningen och på valdagen ska delta vid båda 
utbildningstillfällena för röstmottagare. Projektledare för genomförandet av 
valet ser till att de som inte kan delta vid utbildningstillfällena får tillräcklig 
utbildning.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De som deltar vid utbildningstillfällena får ersättning enligt det aktuella 
reglementet för ersättning för förtroendevalda.   
 
Beslutsunderlag 

• Beslut valnämndens arbetsutskott § 26/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Projektledare för genomförandet av valet  
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§ 22 
Dnr VN/2022:28  

Schema för valnämndens ledamöter och ersättare på valdagen 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar  
 
att godkänna arbetstidsschemat för valnämndens ledamöter och 
tjänstgörande ersättare under valdagen, samt 
 
att arbetstidsschemat kan behöva revideras om någon ledamot behöver 
tjänstgöra i vallokal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens ledamöter och ersättare tjänstgör på valdagen. Det har 
utformats ett schema över vem som ska tjänstgöra när och med fördelning 
av arbetsuppgifter. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut valnämndens arbetsutskott § 27/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Valnämndens schema valdag 11 september 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Projektledare för genomförande av valet  
• Valnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 23 
Dnr VN/2022:29  

Bemanning vid valnämndens preliminära rösträkning 
(onsdagsräkning) 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att valnämndens 7 ordinarie ledamöter ska tjänstgöra vid valnämndens 
prelimära rösträkning den 14 september, kl. 10.00, samt  
 
att om en ordinarie ledamot inte har möjlighet att tjänstgöra är ledamoten 
ansvarig för att ersättare kallas in. 
  
Sammanfattning av ärendet 
De förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen räknas 
en första gång hos kommunerna. Det är främst brevröster och röster från 
ambassader samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under 
valhelgen. Denna räkning kallas för valnämndens preliminära rösträkning 
och genomförs på onsdagen efter valdagen.  
 
Onsdagsräkningen genomförs onsdagen den 14 september, kl. 10.00 i 
Kommunhuset, A-salen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De som deltar får ersättning enligt det aktuella reglementet för ersättning för 
förtroendevalda.   
 
Beslutsunderlag 

• Beslut valnämndens arbetsutskott § 29/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Ledamöter och ersättare i valnämnden 
• Projektledare för genomförandet av valet 
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§ 24 
Dnr VN/2022:27  

Överlämnande av valmaterial till Länsstyrelsen måndag 12/9-
2022 respektive onsdagen 14/9-2022 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att som ansvariga för överlämnandet av valmaterial till Länsstyrelsen utse 
valnämndens ordförande Eva Lindberg, projektledare Magdalena Karpmyr 
och utredare/utvecklare Johanna Kastenholm, samt 
 
att ersättare är utredare/utvecklare Louise Pettersson och valnämndens 2:e 
vice ordförande Inger Wennberg.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Senast på måndagen efter respektive valdag ska det av kommunen 
granskade valmaterialet transporteras till länsstyrelsen Uppsala län. 
Kommunen ansvarar för att materialet ska lämnas till länsstyrelsen är 
kontrollerat och i sin ordning. Minst 2 personer ska transportera materialet. 
Samma sak gäller även valnämndens rösträkning.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut valnämndens arbetsutskott § 29/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Projektledare för genomförande av valet 
• Valnämndens arbetsutskott  
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