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Tid och plats  11 oktober 2022, kl.16:30 - 17:30 i Lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 28 - § 34 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-10-14 Anslaget tas ner: 2022-11-05 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Anette Pettersson 

 

Beslutande   
 

 

 
Ledamöter Eva Lindberg (C) ordförande 

Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice 

ordförande 

Inger Wennberg (S) 2:e vice 

ordförande 

 

 

 

Beslutande ersättare Tommy Eriksson (S)  

Tomas Lindberg (KD) 

Anette Pettersson (S) 

 

 

 

Övriga närvarande  

 
 

Ersättare Helena Broman (S) 

 

 

 
Tjänstemän och övriga Pontus Stålberg, nämndsekreterare 

Evelina Håkansson, nämndsekreterare 

Johanna Kastenholm, utredare/ utvecklare 

Magdalena Karpmyr, projektledare för genomförande av valet  
   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Pontus Stålberg 

 
 
 Ordförande 
 
    Eva Lindberg 

 
 
 Justerande 
 
    Anette Pettersson    
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik  Dnr  

 
 

 Upprop   

 

 Val av justerare   

 

§ 28 Godkännande av föredragningslistan VN/2022:8  

 

§ 29 Information - Protokoll från slutlig 

rösträkning och mandatfördelning till 

kommunfullmäktige i Tierps kommun 

2022 

VN/2022:38  

 

§ 30 Information – Valdeltagande i val till 

riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige 2022 

VN/2022:37  

 

§ 31 Inkomna beslut och skrivelser - 

Synpunkt - Parkeringsplatser vid 

biblioteket i Söderfors 

VN/2022:35  

 

§ 32 Anmälan av ordförandebeslut VN/2022:34, 

VN/2022:10, 

VN/2022:19, 

VN/2022:23, 

VN/2022:33, 

VN/2022:15 

 

 

§ 33 Utvärdering av de allmänna valen 2022 VN/2022:36  

 

§ 34 Medskick till tillträdande valnämnd VN/2022:39  
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§ 28 
Dnr VN/2022:8  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna föredragningslistan.  
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§ 29 
Dnr VN/2022:38  

Information - Protokoll från slutlig rösträkning och 
mandatfördelning till kommunfullmäktige i Tierps kommun 2022 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Uppsala län har publicerat protokoll anseende slutlig 

rösträkning och mandatfördelning för val av ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige mandatperioden 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026. 

 

Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 

• Protokoll – Slutlig rösträkning och mandatfördelning val till 

kommunfullmäktige Tierps kommun 2022 
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§ 30 
Dnr VN/2022:37  

Information – Valdeltagande i val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 2022 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I Tierps kommun var valdeltagandet i riksdagsvalet 85,3 procent (13 813 

personer), i valet till kommunfullmäktige var valdeltagandet 82,37 procent 

(13 887 personer) och i valet till regionfullmäktige var valdeltagandet 82,07 

procent (13 836 personer). Valdeltagandet i Tierps kommun har minskat 

med cirka 2 procentenheter i alla tre valen jämfört med 2018.  

 

Totalt röstade 84,21 procent av de röstberättigade i landet i riksdagsvalet, 

det betyder att valdeltagandet minskade med ca 3 procentenheter jämfört 

med valet år 2018. Valdeltagandet i Tierps kommun var ca 1 procentenhet 

högre än det totala valdeltagandet i riket. 

  

I valet till regionfullmäktige var valdeltagandet i hela Region Uppsala 81,87 

procent, där var valdeltagandet i Tierps kommun 1 procentenhet högre än i 

regionen som helhet.  

 

I Tierps kommuns lokaler för förtidsröstning mottogs ungefär 6 867 

förtidsröster, det är en ökning med ungefär 820 förtidsröster jämfört med 

valet år 2018. 

 

Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 31 
Dnr VN/2022:35  

Inkomna beslut och skrivelser - Synpunkt - Parkeringsplatser 
vid biblioteket i Söderfors 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse gällande Parkeringsplatser vid biblioteket i Söderfors inkom 

den 9 september 2022 till valnämnden för kännedom. Samma skrivelse har 

också skickats till Medborgarservice för vidare handläggning av ärendet.  
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§ 32 
Dnr VN/2022:34, VN/2022:10, VN/2022:19, VN/2022:23, VN/2022:33, VN/2022:15  

Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ordförandebeslut har fattats av valnämndens ordförande med stöd 

av valnämndens delegationsordning § 3/2021: 

 

• VN/2022:10, Förordnande av röstmottagare till förtidsröstningen vid 

de allmänna valen 2022, 2022-08-15 

• VN/2022:10, Förordnande av röstmottagare till förtidsröstningen vid 

de allmänna valen 2022, 2022-08-22 

• VN/2022:10, Förordnande av röstmottagare till förtidsröstningen vid 

de allmänna valen 2022, 2022-09-01 

• VN/2022:15, Revidering av öppettider för röstningslokaler vid 

förtidsröstningen, 2022-08-19 

• VN/2022:19, Förordnande av röstmottagare i valdistrikten på 

valdagen vid de allmänna valen 2022, 2022-08-15 

• VN/2022:19, Förordnande av röstmottagare i valdistrikten på 

valdagen vid de allmänna valen 2022, 2022-08-22 

• VN/2022:19, Förordnande av röstmottagare i valdistrikten på 

valdagen vid de allmänna valen 2022, 2022-09-01 

• VN/2022:19, Förordnande av röstmottagare i valdistrikten på 

valdagen vid de allmänna valen 2022, 2022-09-08 

• VN/2022:23, Förordnande av ambulerande röstmottagare, 2022-08-

25 

• VN/2022:33, Förordnande av ersättare till valdagen vid de allmänna 

valen 2022, 2022-08-15 

 

 

Följande ordförandebeslut har fattats av valnämndens 1:e vice ordförande 

med stöd av valnämndens delegationsordning § 3/2021: 

 

• VN/2022:7, Förordnande av vice ordförande i vallokal på valdagen 

vid de allmänna valen 2022, 2022-09-11 
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Särskilt yttrande 

Eva Lindberg (C) yttrar att 

”jag anser att vi borde i enlighet med rekommendationen från 

tjänstepersonerna på kommunen ha haft 10 ersättare under valdagen, jag 

anser även att dessa borde funnits under hela förtidsröstningen. 

Hade detta funnits på plats så hade jag inte behövt åka in och ta ett enda 

ordförandebeslut och tjänstepersonerna har kunnat ägna sig åt sina 

egentliga arbetsuppgifter och inte behövt vara röstmottagare i röstlokal.” 

 

Inger Wennberg (S) yttrar att 

”inför årets val till riksdag, region och kommun har valnämnden haft färre 

sammanträden än vanligt. Däremot har det fattats ovanligt många 

ordförandebeslut. Inför nästa arbetsperiod i valnämnden anser jag att det bör 

ligga ett sammanträde 3-4 v före valdagen.” 

 

Beslutsunderlag 

• Ordförandebeslut enligt ovan  
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§ 33 
Dnr VN/2022:36  

Utvärdering av de allmänna valen 2022 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att godkänna utvärderingen för de allmänna valen 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla röstmottagare som arbetade under valet har fått möjlighet att lämna 

synpunkter och förbättringsföralg inför kommande val. Det pågår också en 

utvärdering bland de tjänstemän som varit inblandade i valprocessen. När 

utvärderingen är klar kommer valprocessen uppdateras inför kommande val.  

 

Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 

• Sammanställning av synpunkter från röstmottagare 

• Förbättringsförslag 

 

Beslutet skickas till 

• Valnämndens sekreterare  
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§ 34 
Dnr VN/2022:39  

Medskick till tillträdande valnämnd 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att skicka med följande förslag och övervägande till den tillträdande 

valnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån Utvärderingen av de allmänna valen 2022 har valnämnden tagit 

fram följande övervägande till den tillträdande valnämnden. 

• Utbildningen bör ge mer tyngd åt praktisk information, exempelvis 

gällande hur valsedlar ska förpackas innan transport från vallokal. 

•  Alla som arbetar med valet i en vallokal borde vara inbjudna att 

göra i ordning vallokalerna. 

• Bildstöd eller någon form av detaljrik guide till hur det praktiska ska 

genomföras ifall något steg som framgick på utbildningen glöms 

bort när valarbetarna sitter i lokalen, så att om det är några frågor ska 

de kunna använda sig av denna. 

• Valnämnden bör åka ut och hjälpa till vid vallokaler som på förhand 

vet att de kommer räkna långt in på natten för att underlätta allt det 

praktiska. 

• Förtroendevalda som nomineras till valnämnden måste se till att 

kunna vara tillgängliga under valdagen. 

• Det fanns ett missnöje med matsituationen för valarbetarna och den 

bör ses över till nästa val så att allt flyter på smidigt. Även någon lätt 

förtäring bör ges till de valarbetare som genomför onsdagsräkningen.  

• Försök gärna få in fler yngre valarbetare. 

• Rykten om valfusk kan späs på om valarbetare är före detta 

profilerade politiker eller förknippade med ett visst parti. Därför bör 

detta om möjligt beaktas för att bevara förtroendet för valet. 

• Valsedelsräknare bör skickas ut till de vallokaler som begär det. 

• Valsedelsbåset hade problem med att folk försökte gömma valsedlar 

eller på annat sätt påverka dem. 

• Se över mängden ersättare för röstmottagare, fler skulle behövas. 

• Fler stationer där man kan plocka valsedlar, samt bättre kontroll att 

ingen rör till i dessa. 

• Se också föregående valnämnders medskick samt tjänstepersonernas 

utvärdering. 
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Beslutet skickas till 

• Projektledare för genomförande av valet 

• Valnämndens sekreterare 

 

 

 


