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2021/1014 4 

7 Information om pågående utredning för 
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10 Lägesrapport om rekryteringsprocessen 
 

2021/1010 10 
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§ 5 
Dnr 2021/267    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 6 
Dnr 2021/1014    
 
Information om Valmyndighetens nationella valkonferens  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 21 september anordnade Valmyndigheten och Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, en gemensam digital valkonferens för valadministrationen. 
Konferensen syftade till att skapa samsyn och ökad kunskap och inspiration 
inför de allmänna valen 2022. 
 
Valnämndens ordförande, Eva Lindberg, informerar om konferensen i stora 
drag med fokus på de nyheter som Valmyndigheten presenterade samt den 
förhöjda hotnivån mot valet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Presentation (skickas ut efter sammanträdet)  
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§ 7 
Dnr 2021/973    
 
Information om pågående utredning för att ta fram förslag till 
röstningsslokaler och vallokaler  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Johanna Kastenholm, utredare/utvecklare, informerar om den pågående 
processen med att ta fram ett förslag till valnämnden gällande 
röstningslokaler och vallokaler till de allmänna valen 2022.  
 
En utredning gällande vilka röstningslokaler och vallokaler som är aktuella 
vid de allmänna valen 2022 har påbörjats. Samtidigt som utredningen pågår 
har samtliga vallokaler som användes vid de allmänna valen 2018 bokats för 
att säkerhetsställa tillgången till vallokaler. En dialog förs också med 
bibliotekschef om att använda biblioteken i Örbyhus, Söderfors, Karlholm 
och Skärplinge som röstningslokaler även vid de allmänna valen 2022. 
Vidare undersöks möjligheten att använda biblioteket i Möbeln som 
röstningslokal istället för kommunhuset.  
 
För att utvärdera vilka vallokaler och röstningslokaler som är lämpliga att 
använda vid de allmänna valen 2022 har en lista med kriterier tagits fram. 
Kriterierna presenteras i korthet nedan. Kriterierna gällande tillgänglighet 
och värdeneutralitet är de mest väsentliga eftersom det är lagkrav som 
regleras i vallagen.  
 
Diskussion fördes på sammanträdet kring för- och nackdelar gällande plats 
för röstningslokal och vallokal. 
 
Tillgänglighet  
Enligt vallagen ska väljarna få goda möjligheter att rösta och då krävs det att 
lokalerna som används har god tillgänglighet. För att utvärdera lokalernas 
tillgänglighet utgår Tierps kommun från checklista för tillgängliga 
vallokaler och röstningslokaler som tagits fram av Myndigheten för 
delaktighet.  
 
Värdeneutrala lokaler 
En vallokal och en röstmottagningslokal får enligt vallagen inte ha 
anknytning till en viss politisk sammanslutning. Lokalen bör inte heller ha 
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anknytning till en viss religiös sammanslutning eller ett visst företag som 
kan påverka väljaren i samband med röstningen. Kravet på god 
tillgänglighet går dock före kravet på att lokalen inte ska ha anknytning till 
en viss religiös sammanslutning eller ett visst företag. 
 
Använda lokaler det redan bedrivs någon form av verksamhet i och där 
många väljare passerar 
Enligt vallagen ska vallokalerna och röstningslokalernas lokalisering göra 
det enkelt för väljarna att rösta. I första hand bör lokaler användas där det 
redan bedrivs någon form av aktivitet och där många väljare passerar, till 
exempel bibliotek eller medborgarkontor. 
 
Det är även en fördel om lokalerna använts vid tidigare val eftersom även 
det underlättar för väljare att hitta till lokalen. Om det inte finns särskilda 
skäl för att byta lokal är det därmed att föredra att fortsätta använda samma 
lokaler.  
 
Kommunens lokaler  
Det finns både praktiska och ekonomiska fördelar med att använda sig av 
kommunens egna lokaler. 
 
Möjlighet att skriva ut röstkort (Röstningslokaler) 
Det är bra om åtminstone de större röstningslokalerna har möjlighet att 
skriva ut dubblettröstkort till väljare. För detta krävs en dator med 
uppkoppling mot internet samt att röstmottagarna tilldelas certifikat till 
valdatasystemet. Det behövs också en skrivare för utskrift i A4-format.  
 
Möjlighet till förvar av röster (Röstningslokaler) 
Det måste finnas möjlighet att förvara material och röster på ett säkert sätt 
när lokalen inte är öppen för röstning. Det ställer krav på valv eller 
kassaskåp. Finns inte sådana utrymmen i röstningslokalen måste rösterna 
dagligen fraktas till ett säkert förvaringsutrymme vilket bör finnas i 
anslutning till kommunens centrala förvaltning. Även transporten av 
rösterna ska ske på ett säkert sätt. 
 
Vallokalerna och röstningslokalerna som användes vid de allmänna valen 
2018 utvärderas utifrån de framtagna kriterierna. I de fall en vallokal eller 
röstningslokal bedömts som mindre lämplig i utredningen och utvärderingen 
som genomfördes innan och efter de allmänna valen 2018  är fokus att se 
om det finns någon alternativ lokal som är mer passande. Vidare behövs det 
en ny vallokal i Örbyhus eftersom valdistriktet har delats upp i två 
valdistrikt; Örbyhus Sydost och Örbyhus Nordost. Samtliga lokaler som 
utgör potentiella vallokaler och röstningslokaler kommer besökas för att 
bedöma lokalernas tillgänglighet.  
 
Beslutsunderlag  
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 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga – vallokaler och röstningslokaler 2018
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§ 8 
Dnr 2021/1000    
 
Information om dialog med PostNord kring valtjänster  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen, samt 
 
att ge tjänsteorganisationen i uppdrag att se över möjligheten att anlita 
PostNords valtjänster vid de allmänna valen 2022 och återkomma till 
valnämnden med ett förslag till beslut.  
 
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-10 september. För att underlätta 
hanteringen av inkomna förtidsröster kan det bli aktuellt att upprätta avtal med 
extern utförare. 
 
Johanna Kastenholm, utredare/ utvecklare, redogör för den pågående 
dialogen med PostNord gällande vilka valtjänster de kan erbjuda Tierp 
kommun vid de allmänna valen 2022. Följande tjänster bedöms vara av 
intresse för Tierps kommun:  
  

 Löpande upphämtning av förtidsröster från kommunens  
röstningslokaler 

 Sortering av förtidsröster i valdistriktsordning eller 
röstlängdsordning samt förvaring av förtidsrösterna inlåsta i 
PostNords lokaler 

 Utkörning av förtidsröster till kommunens vallokaler på valdagen  
 Leverans av förtidsröster från annan kommun eller från utlandet 

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Statistik – Förtidsröstning Tierps kommun  
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§ 9 
Dnr 2021/1011    
 
Information om ersättningsnivåer vid valet 2022  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen, samt  
 
att ge tjänsteorganisationen i uppdrag att ta fram ett underlag kring nya 
ersättningsnivåer till röstmottagare inför de allmänna valen 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utredningen om ersättningsnivåer till röstmottagare inför de allmänna valen 
2022 omfattar en redogörelse av den ersättning som utgick till 
röstmottagare, vice ordförande och ordförande i samband med de allmänna 
valen 2018 och EP-valet 2019. Av utredningen framgår även vilka andra 
roller i samband med valet där ersättning ska utgå. En rapport av hur 
ersättningsnivåerna såg ut i länets andra kommuner vid valet 2018 och 2019 
redovisas. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 Utredning Ersättningsnivåer Val till riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige 2022 
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§ 10 
Dnr 2021/1010    
 
Lägesrapport om rekryteringsprocessen  
 
Beslut  
Valnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Johanna Kastenholm, utredare/utvecklare, redogör för 
rekryteringsprocessen. En rapport om hur rekrytering och bemanning såg ut 
i samband med de allmänna valen 2018 under förtidsröstningen respektive 
valdagen lämnas, samt information om eventuella förändringar som kan 
behövas kring rekrytering inför de allmänna valen 2022. En förfrågan om 
det finns intresse att tjänstgöra i samband med de allmänna valen 2022 har 
skickats ut till vice ordföranden, ordföranden och röstmottagare som 
tjänstgjorde i samband med EP-valet 2019. Information och lägesrapport 
kring förfrågan och svar delges utskottet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Presentation (skickas ut efter sammanträdet) 
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