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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/267  

§ 2 Valdistriktsindelning 
 

2021/252  

§ 3 Nationell valkonferens 2021 
 

2021/253  

§ 4 Svar på remiss - Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen (SOU 
2021:7) 
 

2021/183  
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§ 1 
Dnr 2021/267    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 2 
Dnr 2021/252    
 
Valdistriktsindelning  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning. 
Kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i 
indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på 
valdistriktsindelning.  
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och  
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om 
det finns särskilda skäl. Valmyndigheten kommer ta fram statistik över 
röstberättigade per den 1 mars 2021. Kommunen ska i sin översyn också ta 
hänsyn till framtida kända förändringar såsom flyttningar och 
nybyggnationer som framöver kan komma att påverka antalet 
röstberättigade. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Grafisk bild: Att genomföra val – ingående delprocesser 
 Grafisk bild: Delprocess A – Att dimensionera valdistrikt 
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§ 3 
Dnr 2021/253    
 
Nationell valkonferens 2021  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Valmyndigheten bjuder in till 
en valkonferens. Medverkande är representanter från Valmyndigheten och 
SKR, men även externa talare, bland andra talman Andreas Norlén och 
kultur- och demokratiminister Amanda Lind. 
 
Valnämndens ordförande och en tjänsteperson anmäler sig till 
utbildningstillfället i Stockholm den 21-22 september 2021. 
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§ 4 
Dnr 2021/183    
 
Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen (SOU 2021:7)  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Regeringskansliet, 
Justitiedepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Justitiedepartementet har skickat en remiss gällande ”Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagning (SOU 2021:7). Tierps kommun har bjudits in att 
lämna synpunkter på förslaget. Remissvaren ska ha kommit in till 
Justitiedepartementet senast den 6 april 2021. 
 
Utredningens uppgift är att göra en översyn av och överväga förändringar i 
delar av valsystemet. Utredningen behandlar i en första etapp den del av 
uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val. Detta för 
att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna tillämpas redan 
vid de allmänna valen 2022. I delbetänkandet lägger utredningen fram 
förslag som rör: 
 

 röstmottagning och offentlighet  

 otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen,  

 gruppröstning reformen med avskärmningar av valsedelställ 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning (SOU 

2021:7) 
 Remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 

2021:7) 
 Sammanfattning - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen 

(SOU 2021:7) 
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 Artikel om delbetänkandet av valutredning 
 
Remissen i sin helhet finns att läsa här: 
https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-av-sou-20217-forstarkt-
skydd-for-valjarna-vid-rostmottagningen/ 

 
Beslutet skickas till 

 Regeringskansliet, Justitiedepartementet 
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