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Tid och plats  20 april 2022, kl.15:00 – 15:32, Digitalt sammanträde 

Paragrafer § 8 - § 16 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-04-25 Anslaget tas ner: 2022-05-17 

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 

 

 

Beslutande ersättare    

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare  

 

 

 
Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 

Johanna Kastenholm, utredare/ utvecklare 

Magdalena Karpmyr, projektledare 
 
 

   
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Maria Ekstrand 

 
 
 Ordförande 
 
    Eva Lindberg 

 
 
 Justerande 
 
    Inger Wennberg    
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  

 
 

 Upprop   

 

 Val av justerare, Inger Wennberg   

 

§ 8 Godkännande av föredragningslistan VN/2022:8  

 

§ 9 Sammanträdesplan - Valnämnden och 

valnämndens au 

VN/2022:14  

 

§ 10 Plan för kommunikation VN/2022:16  

 

§ 11 Valsedelordning och valsedelställ VN/2022:17  

 

§ 12 Svar på remiss - Säkerhet och 

tillgänglighet vid val (SOU 2021:96) 

VN/2022:12  

 

§ 13 Revidering av röstningslokaler och 

vallokaler vid allmänna valen 2022 

VN/2022:2  

 

§ 14 Öppettider för röstningslokaler VN/2022:15  

 

§ 15 Öppettider för vallokaler VN/2022:20  

 

§ 16 Förordnande av röstmottagare i 

valdistrikten på valdagen 

VN/2022:19  
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§ 8 
Dnr VN/2022:8  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Valnämndens arbetsutskott beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan.  
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§ 9 
Dnr VN/2022:14  

Sammanträdesplan - Valnämnden och valnämndens au 
 

Beslut 

Valnämndens arbetsutskott beslutar  

 

att godkänna följande sammanträdesdagar för valnämndens arbetsutskott år 

2022 

 

måndagen den 13 juni, klockan 15:00,  

tisdagen den 23 augusti, klockan 16:30, 

tisdagen den 11 oktober, klockan 16:30, samt 

 

att godkänna följande sammanträdesdagar för valnämnden år 2022 

 

onsdagen den 22 juni, klockan 16:30,  

onsdagen den 31 augusti, klockan 16:30. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sekreteraren för valnämndens arbetsutskott har tillsammans med 

projektledaren för genomförande av valet tagit fram ett förslag på 

sammanträdesplan för valnämndens arbetsutskott och valnämnden. I 

förslaget till beslut har hänsyn tagits till den tidsram som finns för olika 

händelser inför, under och efter valet. 

 

Valnämndens arbetsutskott har delegation på att fatta beslut om 

sammanträdesplan för valnämnden och valnämndens arbetsutskott 

(Vau001).  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter  
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§ 10 
Dnr VN/2022:16  

Plan för kommunikation 
 

Beslut 

Valnämndens arbetsutskott beslutar 

 

att fastställa planen för kommunikation för valet till riksdag, region- 

kommunfullmäktige 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet  

En plan för kommunikationsutskick sätts för att all information ska komma 

ut till allmänheten i rätt tid. Det är bland annat information om, 

ambulerande röstmottagning, budröstning, röstningslokaler och dess 

öppettider, vallokaler och dess öppettider. Denna plan sätts för att underlätta 

kommunikationsarbetet kopplat till RRK-valet 2022.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslut påverkar inte budget.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

 Handläggaren 

 Kommunikatör Jessica Göthe   

När? Vad? Var? 

Löpande Uppdatera kommunens hemsida med 
information om val 

Tierp.se 

V. 10 Lägga upp nyhet om rekrytering av 
röstmottagare  

Tierp.se 
Facebook 

maj Besöka rådet för funktionshinderfrågor 
och berätta om valet 

 

Maj Besöka pensionärsrådet och berätta 
om valet 

 

V. 31 Skicka ut brev till partier med 
information om valet 

Maila 
gruppledare 

V. 32 Annons om öppettider förtidsröstning  Norra 
Uppland 

v. 32 Lägga upp nyhet om att rösta med 
bud/ambulerande röstmottagning 

Tierp.se 
Facebook 

v. 32 
(senast tis 9 
aug kl. 16) 

Annons om öppettider förtidsröstning 
(publiceras v. 33, fre 19 aug) 

Norra 
Uppland 

v. 33 Lägga upp nyhet på Insidan gällande 
valet 

Insidan 

v. 34 Lägga upp nyhet om att 
förtidsröstningen startar 

Tierp.se 
Facebook 

v. 34 Följa med på sociala medier första 
veckan av förtidsröstningen (stories) 

Instagram 

v. 34 Lägga upp nyhet om att rösta med 
bud/ambulerande röstmottagning 

Tierp.se 
Facebook 

v. 34 
(senast tis 23 
aug kl. 16) 

Annons om vallokaler och info valdag 
(publiceras v. 35, fre 2 sept) 

Norra 
Uppland 

v. 35  
(senast tis 30 
aug kl. 16) 

Annons om valnämndens prel. 
rösträkning (publ. v. 36, fre 9 sept) 

Norra 
Uppland 

v. 36 Lägga upp nyhet om att rösta på 
valdagen 

Tierp.se 
Facebook 

v. 36 Nyhet om var följa rösträkningen under 
valnatten 

Tierp.se 
Facebook 

v. 37 Nyhet om rösträkning valnatt och info 
om valnämndens preliminära 
rösträkning 

Tierp.se 
Facebook 
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§ 11 
Dnr VN/2022:17  

Valsedelordning och valsedelställ 
 

Beslut 

Valnämndens arbetsutskott beslutar 

att valsedlar placeras i bokstavsordning enligt förslag, samt 

 

att valsedelställsskärmar ska användas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla valsedlar ska tillhandahållas på ett likformigt sätt och på en och samma 

plats. Vallagen reglerar dock inte exakt hur valsedlarna ska ordnas. Det är 

kommunens valnämnd som ska fatta beslut om valsedlarnas placering. 

Valmyndigheten kan inte ge bindande instruktioner i frågan, men de föreslår 

att valsedlarna placeras i bokstavsordning. Valmyndigheten rekommenderar 

att kommunen använder samma typ av valsedelställ i en lokal. 

 

Valnämnden ansvarar för att det i röstnings- och vallokalerna finns blanka 

valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som vid något av 

de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 procent av rösterna i landet. 

Kommunen ansvarar också för att lägga ut valsedlarna för partier som är 

representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen 

ligger. Enligt den nya ändringen i vallagen 2005:837, 8 kap 2§, är det 

valnämnden som tar över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- 

och röstningslokalerna. Under samma paragraf står det också att valsedlarna 

ska placeras på en lämplig avskärmad plats där väljarna var för sig kan ta 

sina valsedlar utan insyn.  

  

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänstutlåtande  

 Ordning i valsedelställen vid riksdag, region- kommunfullmäktige  

2022  

 

Beslutet skickas till 

 Handläggaren 

 Berörda partier  
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§ 12 
Dnr VN/2022:12  

Svar på remiss - Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 
2021:96) 
 

Beslut 

Valnämndens arbetsutskott beslutar 

 

att anta remissvaret och skicka det till Justitiedepartementet, 

Regeringskansliet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Justitiedepartementet har skickat en remiss gällande Säkerhet och 

tillgänglighet vid val (SOU 2021:96). Tierps kommun har bjudits in att 

lämna synpunkter på förslaget. Remissvaren ska ha kommit in till 

Justitiedepartementet senast den 25 april 2022. 

 

Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en parlamentariskt 

sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av och överväga 

förändringar i valsystemet. I den första delen behandlades frågorna om 

otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, gruppröstning och reformen 

med avskärmning av valsedelställ (delbetänkandet SOU 2021:7 Förstärkt 

skydd för väljarna vid röstmottagningen). Återstående frågor rör uppdraget 

att stärka valsystemets motståndskraft mot manipulationer och uppdraget att 

öka tillgängligheten för vissa väljargrupper. Dessa frågor behandlas i detta 

slutbetänkande Säkerhet och tillgänglighet vid val.  

 

Huvudinnehållet i de förslag som nu läggs fram är följande: 

 Ett samordningsansvar för säkerhetsfrågor i valadministrationen  

 En rutin för incidentrapportering 

 Överklagande av val  

 Valobservatörers status  

 Väljargrupper med svårighet att utnyttja sin rösträtt  

 Väljare med synnedsättning  

 Utlandssvenskar  

 Val vid allvarliga fredstida kriser  

 Rekrytering och utbildning av röstmottagare 

 

Handläggaren har behandlat remissen tillsammans med 

säkerhetsskyddschefen/säkerhetssamordnaren och föreslår att Valnämndens 

arbetsutskott beslutar i enlighet med förslag till remissvar.  
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Remissvar - Säkerhet och tillgänglighet vid val (Ju2022/00209) 

 SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val  

 

Beslutet skickas till 

 Justitiedepartementet 

 Säkerhetsskyddschef/Säkerhetssamordnare 

 Utredare/utvecklare, kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 13 
Dnr VN/2022:2  

Revidering av röstningslokaler och vallokaler vid allmänna 
valen 2022 
 

Beslut 

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta 

 

att följande lokaler används som vallokaler vid val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 2022:  

 

Hållnäs Gröna lund, Hållnäs bygdegårdsförening   

Kyrkbyn Tierpsgården 

Månkarbo Tallbacksskolan, skolrestaurangen 

Skärplinge Ol Andersskolan, skolrestaurangen 

Svanby Bäggeby, öppna förskolan  

Söderfors Bruksskolan, skolrestaurangen 

Tierps köping norra Centralskolan, skolrestaurangen 

Tierps köping södra Björken, caféet 

Tobo Folkets hus 

Vallskoga Makrillvägen, hyresgästföreningens lokal 

Vendel Vendels bygdegård 

Västland-Karlholm Björkängsskolan, skolrestaurangen 

Örbyhus Sydväst Örbyhus skola, skolrestaurangen 

Örbyhus Nordost Vendelbadets cafeteria  
 

att följande lokaler används som röstningslokaler vid förtidsröstningen vid val 

till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022:  

 

Karlholm Biblioteket 

Skärplinge Biblioteket 

Söderfors Biblioteket 

Örbyhus Biblioteket 

Mehedeby Gymnastiksal 

Tierp  Kulturhuset Möbeln.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 16 mars 2022 beslutade valnämnden om Röstningslokaler och 

vallokaler vid de allmänna valen 2022 (VN § 4/2022). Beslutet innehöll två 

redaktionella misstag. Förslaget till beslut är därför att redigera beslutet så 

att det överensstämmer med utredningen ”Vallokaler och röstningslokaler 

vid de allmänna valen 2022” som ligger till grund för beslutet. Redigeringen 
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innebär att Tierpgården väljs till vallokal i Kyrkbyn och att Vendels 

bygdegård väljs till vallokal i Vendel.  
 

Valnämnden beslutade även den 16 mars 2022 (VN § 4/2022) att ge 

tjänsteorganisationen i uppdrag att under våren 2022 återkomma till 

valnämnden med ett förslag till beslut gällande röstningslokal i Tierp. 

Förslaget till beslut att är att använda Kulturhuset Möbeln som 

röstningslokal i Tierp.  

 

Vidare är förslaget till beslut att byta vallokal i valdistriktet Hållnäs till 

Gröna lund, Hållnäs bygdegårdsförening istället för Hållnäs skola, 

skolrestaurangen. Förslaget går att läsa mer om på sida 7 i ”Uppdaterad 

utredning - Vallokaler och röstningslokaler vid de allmänna valen 2022” 

 

I utredningen ”Uppdaterad utredning - Vallokaler och röstningslokaler vid 

de allmänna valen 2022” går det att läsa om den bedömning som legat till 

grund för förslag till vallokaler och röstningslokaler. Följande sidor i 

utredningen har redigerats:  

 

 Sida 7 – Stycket om Hållnäs har uppdaterats så att förslaget till 

beslut nu är att använda Gröna lund, Hållnäs bygdegårdsförening 

som vallokal vid de allmänna valen 2022. 

 Sida 7 – Stycket om Månkarbo har uppdaterats efter besök i lokalen 

så att det framkommer i texten att det finns tillgång till RWC-toalett 

i anslutning till lokalen.  

 Sida 10 – Stycket om Vendel har uppdaterats efter besök i lokalen. 

Meningen om att toaletter finns på övervåningen är borttagen 

eftersom det finns både RWC-toalett och andra toaletter på 

nedervåningen. 

 Sida 15 – Stycket om röstningslokal i Tierp har uppdaterats så att det 

nu framkommer att förslag till beslut är att använda Kulturhuset 

Möbeln som röstningslokal i Tierp vid de allmänna valen 2022.  

 

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. 
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  

Uppdaterad utredning - Vallokaler och röstningslokaler vid de 

allmänna valen 2022 

 

Beslutet skickas till 

 Handläggaren för vidare expediering  
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§ 14 
Dnr VN/2022:15  

Öppettider för röstningslokaler 
 

Beslut 

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta  

 

att följande öppettider för röstningslokaler ska gälla för förtidsröstningen 

vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022:  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen eller som vill rösta 

tidigare har möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad 

förtidsröstning. En röstningslokal för förtidsröstning kan enligt vallagen 

2005:837, 10 kap 2§, tidigast öppna den artonde dagen före valdagen. Det 

innebär att förtidsröstningen vid de allmänna valen 2022 börjar onsdag den 

24 augusti.  

Enligt vallagen 2055:837, 4 kap 24 §, ska minst en röstningslokal i 

kommunen vara öppen på valdagen enligt 4 kap 21§. Det vill säga en 

röstningslokal ska vara öppen mellan kl. 08:00-20:00 på valdagen den 11 

september 2022. Det är viktigt att de lokaler som ska användas som 

röstningslokaler lever upp till de krav som finns gällande tillgänglighet, 

säkerhet och teknik. Lokaler som har religiös eller politisk anknytning ska 

inte användas om det finns andra alternativ på lokaler. 

Röstningslokaler och öppettider vid förtidsröstning 

Dag  Tierp, 

Möbeln 

Karlholm, 

bibliotek 

Skärplinge, 

bibliotek 

Söderfors, 

bibliotek 

Örbyhus, 

bibliotek 

Mehedeby, 

idrottshall 

Ons 

24/8 

Kl. 07:30-

16:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:30 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Stängt 

Tors 

25/8 

Kl. 07:30-

16:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:30 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Stängt 

Fre 

26/8 

Kl. 07:30-

16:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Stängt 

Lör 

27/8 

Kl. 10:00-

14:00 

Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 

Sön 

28/8 

Kl. 10:00-

14:00 

Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 

Mån 

29/8 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Stängt 

Tis 

30/8 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:30 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Stängt 
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Eftersom att kommunens egna lokaler används så tillkommer ingen extra 

kostnad för hyra av lokaler. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

 Handläggaren  

 Verksamhetschef kultur och fritid 

  

Ons 

31/8 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:30 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Stängt 

Tors 

1/9 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:30 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Stängt 

Fre 

2/9 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Stängt 

Lör 

3/9 

Kl. 10:00-

14:00 

Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 

Sön 

4/9 

Kl. 10:00-

14:00 

Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 

Mån 

5/9 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Stängt 

Tis 

 6/9 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:30 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Stängt 

Ons 

7/9 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:30 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Stängt 

Tors 

8/9 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:30 

Kl. 14:00-

18:00 

Kl. 14:00-

18:00 

Stängt 

Fre 

9/9 

Kl. 07:30-

19:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Kl. 11:00-

14:00 

Stängt 

Lör 

10/9 

Kl. 07:30-

19:00 

Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 

Sön 

11/9 

Kl. 07:30-

20:00 

Stängt Stängt Stängt Stängt Kl. 10:00-

16:00 
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§ 15 
Dnr VN/2022:20  

Öppettider för vallokaler 
 

Beslut 

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta 

 

att vallokalerna i Tierps kommun ska ha öppet kl. 08:00 – 20:00 den 11 

september 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige. I varje valdistrikt finns en vallokal där röstning sker på 

valdagen. I en vallokal kan endast de väljare som hör till valdistriktet rösta. 

Det är viktigt att de lokaler som ska användas som röstningslokaler eller 

vallokaler lever upp till de krav som finns gällande tillgänglighet, säkerhet 

och teknik. Lokaler som har religiös eller politisk anknytning ska inte 

användas om det finns andra alternativ på lokaler. 

Enligt vallagen 2005:837, 4 kap 21 §, ska vallokalerna vara öppna mellan 

kl. 08.00-20.00 vid de allmänna valen. Kommunen får begränsa tiderna om 

väljarna ändå får goda möjligheter att rösta, men vallagen innehåller vissa 

minimikrav på öppethållande. Öppettiderna i valdistrikten i Tierps kommun 

går efter huvudregeln enligt vallagen där alla valdistrikt har öppet mellan kl. 

08:00-20:00.  

Valdistrikt Vallokal 

Hållnäs Gröna Lund  

Kyrkbyn Tierpsgården 

Månkarbo Tallbacksskolan, skolrestaurangen 

Skärplinge Ol Andersskolan, entrén 

Svanby Öppen förskola 

Söderfors Bruksskolan, skolrestaurangen 

Tierps köping norra Centralskolan, skolrestaurangen 

Tierps köping södra Björken, caféet 

Tobo Folkets hus 

Vallskoga Makrillvägen, hyresgästföreningens lokal 

Vendel Vendels bygdegård 

Västland-Karlholm Björkängsskolan, skolrestaurangen 

Örbyhus Sydväst Örbyhus skola, skolrestaurangen 

Örbyhus Nordost Vendelbadets cafeteria  
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet leder inte till några ekonomiska konsekvenser och påverkar därför 

inte budget.   

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 

Beslutet skickas till 

 Handläggaren  

  




