SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2022-03-16

Tid och plats

16 mars 2022, kl.16:30 – 17:24 i Stora och Lilla A-salen, Tierp

Paragrafer

§1-§7

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2022-03-16

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Benny Larsson

Beslutande
Ledamöter

Anslaget tas ner: 2022-04-07

Eva Lindberg (C) ordförande
Jessica Tindre Falk (M) 1:e vice ordförande
Inger Wennberg (S) 2:e vice ordförande
Monica Norén (S)
Benny Larsson (S)
Bengt Lindström (SD)

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Brita Kajrup (MP), §§ 2-7
Anette Pettersson (S), §§ 2-7
Maria Ekstrand, nämndsekreterare
Johanna Kastenholm, utredare/ utvecklare
Magdalena Karpmyr, projektledare, §§ 2-7

Underskrifter
Sekreterare
Maria Ekstrand

Ordförande
Eva Lindberg

Justerande
Benny Larsson

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2022-03-16

Innehållsförteckning
Paragraf

Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare
§1

Godkännande av föredragningslistan

VN/2022:8

§2

Information till valnämnden

VN/2022:9

§3

PostNords valtjänster 2022

VN/2022:1

§4

Röstningslokaler och vallokaler vid
allmänna valen 2022

VN/2022:2

§5

Ersättningsnivåer vid valet 2022

VN/2022:3

§6

Bemanning till valet 2022

VN/2022:5

§7

Förordnande av ordförande och vice
ordförande i vallokal

VN/2022:7

Övrigt/ Meddelanden

VN/2022:11
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§1
Dnr VN/2022:8

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Valnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign

3

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2022-03-16

§2
Dnr VN/2022:9

Information till valnämnden
Beslut

Valnämnden beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Johanna Kastenholm, utredare/utvecklare, informerar om:




Aktuella lagändringar i vallagen
Remiss - Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)
Aktuellt kring kommunikation

Magdalena Karpmyr, projektledare för genomförande av val, informera om:


Materialprocessen

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Ordförande sign

Justerare sign
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§3
Dnr VN/2022:1

PostNords valtjänster 2022
Beslut

Valnämnden beslutar
att anlita Postnord AB för hämtning av förtidsröster från röstningslokalerna,
sortering av förtidsröster, förvaring av förtidsröster och utkörning av
förtidsröster till kommunens vallokaler på valdagen vid de allmänna valen
2022.
Sammanfattning av ärendet

Andelen röstberättigade som väljer att förtidsrösta istället för att gå till
vallokalen på valdagen ökar för varje val. Vid de allmänna valen 2022 pågår
förtidsröstningen från den 24 augusti till den 11 september. För att
underlätta hanteringen av inkomna förtidsröster föreslås att valnämnden
upprättar avtal med extern utförare. Avtalet gäller för hantering av de
förtidsröster som lämnas i förtidsröstningslokalerna i Tierp, Örbyhus,
Söderfors, Karlholm och Skärplinge samt de röster som kommer till
kommunen från annan kommun i landet eller från utlandet.
Hanteringen går till så att PostNord enligt ett körschema hämtar inkomna
förtidsröster i respektive förtidsröstningslokal efter stängning, se körschema
i tabell 1 nedan. PostNord åtar sig att sortera förtidsrösterna per valdistrikt
och därefter nummer i röstlängden. Rösterna förvaras hos PostNord fram till
valdagen. På valdagen ska PostNord leverera förtidsrösterna till vallokalerna
i valdistrikten. Förtidsrösterna från de väljare som har valt att förtidsrösta på
valdagen och inkomna brevröster kommer att hanteras till valnämndens
onsdagsräkning.
Tabell 1. Hämtning av PostNord under förtidsröstningen
Eventuella öppettider
Hämtning PostNord
Orter 10-13
14:45-15:30
Onsdag 24/8
Tierp 7:30-16
Torsdag 9:00
19:15-19:30
Torsdag 25/8 Orter (ej Skärplinge) 14-18
Skärplinge 14-18:30
19:15-19:30
Tierp 7:30-16
Fredag 9:00
Orter 10-13
14:45-15:30
Fredag 26/8
Tierp 7:30-16
Måndag 9:00
Orter stängt
Lördag 27/8
Tierp 10-14
Måndag 9:00
Ordförande sign
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Söndag 28/8
Måndag 29/8

Tisdag 30/8
Onsdag 31/8
Torsdag 1/9

Fredag 2/9
Lördag 3/9
Söndag 4/9
Måndag 5/9

Tisdag 6/9
Onsdag 7/9
Torsdag 8/9

Fredag 9/9
Lördag 10/9
Söndag 11/9

Orter stängt
Tierp 10-14
Orter (ej Skärplinge) 14-18
Skärplinge 14-18:30
Tierp 7:30-19
Orter 10-13
Tierp 7:30-19
Orter 10-13
Tierp 7:30-19
Orter (ej Skärplinge) 14-18
Skärplinge 14-18:30
Tierp 7:30-19
Orter 10-13
Tierp 7:30-19
Orter stängt
Tierp 10-14
Orter stängt
Tierp 10-14
Orter (ej Skärplinge) 14-18
Skärplinge 14-18:30
Tierp 7:30-19
Orter 10-13
Tierp 7:30-19
Orter 10-13
Tierp 7:30-19
Orter (ej Skärplinge) 14-18
Skärplinge 14-18:30
Tierp 7:30-19
Orter 10-13
Tierp 7:30-19
Orter stängt
Tierp 7:30-19
Orter stängt
Tierp 08-20
Mehedeby 09-16

Måndag 9:00
19:15-19:30
19:15-19:30
Tisdag 9:00
14:45-15:30
Onsdag 9:00
14:45-15:30
Torsdag 9:00
19:15-19:30
19:15-19:30
Fredag 9:00
14:45-15:30
Måndag 9:00
Måndag 9:00
Måndag 9:00
19:15-19:30
19:15-19:30
Tisdag 9:00
14:45-15:30
Onsdag 9:00
14:45-15:30
Torsdag 9:00
19:15-19:30
19:15-19:30
Fredag 9:00
14:45-15:30
20:00
20:00
21:00
17:00

Ekonomiska konsekvenser och finansiering



Pris för sortering av förtidsröster i röstlängdsordning baserad på
6 000 förtidsröster: 45,000 kr. Exakt pris beror på antalet
förtidsröster.



Pris för hämtning, transport av förtidsröster i Tierp, Örbyhus,
Söderfors, Karlholm och Skärplinge efter förtidsröstningslokalernas
stängning samt förvaring av förtidsröster: 56,500 kr.

Ordförande sign
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Beslutsunderlag




Beslut valnämndens arbetsutskott § 3/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kristina Sennblad, enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
Johanna Kastenholm, utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk
utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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§4
Dnr VN/2022:2

Röstningslokaler och vallokaler vid allmänna valen 2022
Beslut

Valnämnden beslutar
att följande lokaler används som vallokaler vid val till riksdag, region- och
kommunfullmäktige 2022:
Hållnäs
Kyrkbyn
Månkarbo
Skärplinge
Svanby
Söderfors
Tierps köping norra
Tierps köping södra
Tobo
Vallskoga
Vendel
Västland-Karlholm
Örbyhus Sydväst
Örbyhus Nordost

Hållnäs skola, skolrestaurang
Kyrkskolan, skolrestaurangen
Tallbacksskolan, skolrestaurangen
Ol Andersskolan, skolrestaurangen
Bäggeby, öppna förskolan
Bruksskolan, skolrestaurangen
Centralskolan, skolrestaurangen
Björken, caféet
Folkets hus
Makrillvägen, hyresgästföreningens lokal
Vendels skola, skolrestaurangen
Björkängsskolan, skolrestaurangen
Örbyhus skola, skolrestaurangen
Vendelbadets cafeteria

att följande lokaler används som röstningslokaler vid förtidsröstningen vid val
till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022:

Karlholm
Skärplinge
Söderfors
Örbyhus
Mehedeby

Biblioteket
Biblioteket
Biblioteket
Biblioteket
Gymnastiksal, samt

att ge tjänsteorganisationen i uppdrag att under våren 2022 återkomma till
valnämnden med ett förslag till beslut gällande röstningslokal i Tierp.
Sammanfattning av ärendet

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och
kommunfullmäktige. Det är viktigt att de lokaler som ska användas som
röstningslokaler eller vallokaler lever upp till de krav som finns gällande
bland annat tillgänglighet. Lokaler som har religiös eller politisk anknytning
ska inte heller användas om det finns andra alternativ på lokaler.
Ordförande sign

Justerare sign
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Det pågår i nuläget en dialog om att byta röstningslokal vid
förtidsröstningen i Tierp från kommunhuset till Möbeln. Förslaget till beslut
är därför att ge tjänsteorganisationen i uppdrag att under våren 2022
återkomma till valnämnden med ett förslag till beslut gällande röstningslokal i
Tierp.
I utredningen ”Vallokaler och röstningslokaler vid de allmänna valen 2022”
går det att läsa mer om den bedömning som legat till grund för förslag till
vallokaler och röstningslokaler.
Barnrättskonsekvenser

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

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 10.2 Verka för att alla människor,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska
och politiska livet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I så stor uträckning som möjligt används kommunen egna lokaler, vilket
innebär både praktiska och ekonomiska fördelar.
Beslutsunderlag

-

Beslut valnämndens arbetsutskott § 4/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Utredning - Vallokaler och röstningslokaler vid de allmänna valen
2022

Beslutet skickas till



Handläggaren

Ordförande sign
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§5
Dnr VN/2022:3

Ersättningsnivåer vid valet 2022
Beslut

Valnämnden beslutar
att en ersättning utgår enligt följande för de som tjänstgör på valdagen:
Ordförande
Vice ordförande
Röstmottagare

3 500 kr
3 000 kr
2 400 kr

att timarvode enligt Tierps kommuns reglemente för ersättning till
förtroendevalda (ERS 2018) tillämpas för:




Röstmottagare vid förtidsröstningen
Valnämndsledamöter under valdagen och onsdagsräkningen
Utbildning inför förtidsröstning och valdag

att en jourersättning om 600 kr per person ska utgå till dem som är reserver i
beredskap under valdagen,
att reseersättning enligt Tierps kommuns reglemente för ersättning till
förtroendevalda (ERS 2018) tillämpas för:



Transport av material och röster rörande val
Resor till och från utbildning

Sammanfattning av ärendet

Inför de allmänna valen 2022 ska ersättning till valorganisationens
bemanning fastställas. Valnämndens arbetsutskott beslutade därför 2021-1209 att ge tjänsteorganisationen i uppdrag att ta fram ett underlag kring nya
ersättningsnivåer till röstmottagare inför de allmänna valen. Den ersättning
som utgick till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i samband
med de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 var till
ordförande 2 200 kr, till vice ordförande 2 200 kr och till röstmottagare 1
700 kr.
Valnämnden har i uppgift att tillse att valet genomförs korrekt, säkert och på
ett förtroendegivande sätt. Röstmottagarna är valnämndens representanter i
röstningslokalen. Rollen som röstmottagare är ett ansvarsfullt uppdrag. I
Ordförande sign

Justerare sign
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rollen ingår ett krav på medverkan till att valet genomförs korrekt, tryggt
och säkert. Ersättningsnivån bör motsvara de krav som ställs.
Ersättningsnivåerna till röstmottagare bör också vara i paritet med
grannkommunernas nivåer.
Tjänsteorganisationen i Tierps kommun har i samverkan med valkansliet i
Östhammars kommun kommit fram till ett nytt förslag på ersättningsnivåer,
som ligger i linje med andra kommuner i Uppsala län där ersättningsnivån
för de allmänna valen 2022 har fastställts.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En höjning av arvode för ordförande, vice ordförande och röstmottagare
samt ersättning till ersättare under valdagen kommer att påverka budget.
Samtidigt föreslås ingen särskild ersättning utgå för iordningställande av
vallokal och planering inför valdag, som tidigare har utgått.
Beslutsunderlag






Beslut valnämndens arbetsutskott § 5/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Tierps kommuns reglemente för ersättning till förtroendevalda (ERS
2018)
Utredning Ersättningsnivåer Val till riksdag, kommun- och
regionfullmäktige 2022

Beslutet skickas till




Kristina Sennblad, enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
Johanna Kastenholm, utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk
utveckling
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§6
Dnr VN/2022:5

Bemanning till valet 2022
Beslut

Valnämnden beslutar
att valdistrikt med under ca 1000 röstberättigade har sex röstmottagare
(inklusive ordförande och vice ordförande),
att valdistrikt med mellan ca 1000-1500 röstberättigade har sju
röstmottagare (inklusive ordförande och vice ordförande),
att valdistrikt med över ca 1500 röstberättigade har åtta röstmottagare
(inklusive ordförande och vice ordförande), samt
att 5 röstmottagare ska förordnas som ersättare för ordinarie röstmottagare
Sammanfattning av ärendet

Inför valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 beslutades
att bemanningen i vallokalerna till viss del skulle ändras. Bemanningen i
valdistrikt med fler än 1500 röstberättigade höjdes till åtta röstmottagare,
inklusive ordförande och vice ordförande. Övriga valdistrikt behöll den
bemanning som de hade vid föregående val. Av statistik per den 1 mars
2021 från Valmyndigheten syns att antalet röstberättigade i valdistrikten har
höjts sedan förra valet och enligt en preliminär statistik från Statistiska
Centralbyrån beräknas antalet svenska medborgare som får rösta i samtliga
val att fortsätta öka. Från samma statistik framkommer att även utländska
medborgare som får rösta i region- och kommunfullmäktigevalen ökar till
2022 års val.
Tabell 1. Antal röstberättigade i Tierps kommun1
Per den 1 mars 2018
Per den 1 mars 2021 Preliminärt valet 2022
16 467
16 766
16 912
Antalet röstberättigade ökade under perioden 1 mars 2018 till den 1 mars
2021 med totalt 299 personer. Enligt SCB:s prognos av antalet
röstberättigade i kommunen skulle antalet röstberättigade vid valet 2022 ha
ökat med totalt 445 röstberättigade jämfört med valet 2018.

1

Statistiska Centralbyrån (SCB)
Ordförande sign
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En mer specifik statistik per valdistrikt har ännu inte publicerats men mot
bakgrund av den generella ökningen av röstberättigade i kommunen samt
med anledning av ökningen av röstberättigade i valdistrikten behöver det
vara fler röstmottagare i vissa vallokaler. Förslaget är att ändra antalet
röstmottagare i enlighet med nedan princip:




Under ca 1000 röstberättigade har sex röstmottagare (inklusive
ordförande och vice ordförande),
Mellan ca 1000-1500 röstberättigade har sju röstmottagare (inklusive
ordförande och vice ordförande),
Över ca 1500 röstberättigade har åtta röstmottagare (inklusive
ordförande och vice ordförande).

Tabell 2. Röstberättigade och röstmottagare i valdistrikten
Valdistrikt

Antal
röstberättigade
per 1 mars
20212

Antal
röstmottagare
vid valet 2018

Förslag på antal
röstmottagare till
valet 2022

Vallskoga

1480
1439

6
6

8 (+2)
8 (+2)

1127

6

7 (+1)

1307
2017 (totalt
antal för
tidigare
valdistriktet
Örbyhus)
Se ovan

6
7 (totalt antal i
tidigare
valdistriktet
Örbyhus)
Se ovan

7 (+1)
7 (ej förändring,
samma antal som
i tidigare
valdistriktet
Örbyhus)
7 (+7)

823
871
919
996
1828
1604

6
6
6
6
8
7

6 (ej förändring)
6 (ej förändring)
6 (ej förändring)
7 (+1)
8 (ej förändring)
7 (+1)

1479
876

6
6

8 (+2)
6 (ej förändring)

16 766

82

98 (+16)

Tierp Köping
Södra
Tierp Köping
Norra
Svanby
Örbyhus
Sydväst (nytt
distrikt)

Örbyhus
Nordost (nytt
distrikt)
Vendel
Tobo
Kyrkbyn
Månkarbo
Söderfors
VästlandKarlholm
Skärplinge
Hållnäs
Totalt:

2

Valmyndigheten
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En förändring av bemanningen i valdistrikten enligt tabellen ovan innebär
en total ökning av antalet röstmottagare med 16 personer, till att vara 98
röstmottagare. Tre distrikt bedöms behöva ytterligare två röstmottagare, fyra
distrikt bedöms behöva ytterligare en röstmottagare och sex distrikt bedöms
ej behöva utökad bemanning. Inräknat i ökningen är även Örbyhus Nordost
som är ett nytt valdistrikt och där bedömningen är att det behövs 7
röstmottagare.
För att säkerställa att varje valdistrikt har tillräcklig bemanning för att kunna
bibehålla den kvalitet och säkerhet i röstmottagningen som krävs, föreslås
även att totalt 10 ersättare ska rekryteras. Ersättarna ska kunna infinna sig
med kort varsel, samt kunna tjänstgöra i det valdistrikt där behov av extra
bemanning uppstår.
Beslutsmotivering

Röstmottagarna behöver rätt och tillräckliga förutsättningar för att kunna
utöva sin ordningsmakt, för att i sin tur kunna skapa en trygg miljö i
vallokalen. Tillräcklig bemanning i vallokalen är en sådan förutsättning som
starkt bidrar till känslan av trygghet och att säkerhet upprätthålls, både för
röstmottagare och väljare.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En ökning av antalet röstmottagare samt också fler ersättare innebär att fler
personer erhåller ersättning under valdagen, vilket påverkar budget.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsyrkade

Inger Wennberg (S) yrkar att valnämnden beslutar
att 5 röstmottagare ska förordnas som ersättare för ordinarie röstmottagare
istället för 10.
Bifall

Eva Lindberg (C) yrkar bifall till den fjärde att-saten i liggande förslag;
att 10 röstmottagare ska förordnas som ersättare för ordinarie röstmottagare.
Avslag

Benny Larsson (S) och Monica Norén (S) yrkar bifall till Inger Wennbergs
(S) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av valnämnden.
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Ordförande ställer proposition på den första, andra och tredje att-satsen i
liggande förslag och finner att valnämnden beslutar att bifalla den första,
andra och tredje att-satsen i liggande förslag.
Ordförande ställer proposition på den fjärde att-saten i liggande förslag och
Inger Wennbergs (S) ändringsyrkande och finner att valnämnden beslutar att
bifalla den fjärde att-satsen i liggande förslag.
Inger Wennberg (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla den fjärde att-satsen i liggande förslag röstar ja
 Den som vill bifalla Inger Wennbergs (S) ändringsyrkande röstar nej
Omröstning verkställs och valnämnden beslutar enligt Inger Wennbergs (S)
ändringsyrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Resultat:
Ja – 2 röster
Nej – 4 röster
Beslutsunderlag




Beslut valnämndens arbetsutskott § 6/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk
Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
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