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Från: Info Bygdegårdarna <info@bygdegardarna.se> 
Skickat: Monday, December 27, 2021 8:25 AM 
Till: Info Bygdegårdarna 
Ämne: Tydliggörande avseende bygdegårdarnas värdeneutralitet 
Bifogade filer: Skrivelse211216Kommunerna.pdf 
 
Till kommunens valnämnd 
 
Tydliggörande avseende bygdegårdarnas värdeneutralitet, vänligen se den bifogade filen. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Bygdegårdarna samlar Sverige! – 1 444 bygdegårdar med över 200 000 medlemmar. 
 

 
 
Växel: 08-440 51 90 | Besöks- och postadress: Stadshagsvägen 6, 112 50 Stockholm 
www.bygdegardarna.se 
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428Rilksforbund
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Till komm un ens valnamn d

Tydliggorande avseende bygdegardarnas vardeneutra litet

Ett rostmottagningsstalle ska enligt vallagen inte ha anknytning till viss politisk
sammanslutning. Enligt vallagen bor lokalen vidare inte ha en sådan anknytning till en viss
religios sammanslutni ng eller till visst foretag som kan paverka valj aren i samband med
rostning.

I avsnitt 4 .2 .5 i Valmyndighetens bedomning i "Stallningstagande ang ende vard eneutrala
rostmottagningsstallen" (2 0 2 1-0 9 - 0 3 2 0 0 15 4 - 2 1/ 9 8 2 2 1) skr iver Valmyndigheten : "Pa
liknande satt har bygdegårdar kommit att forknippas med Centerpartiet, som på den tiden
det kallades Bondeforbundet ofta uppforde och forvaltade bygdegårdar . På samma satt
som for Folkets hus får en valnamnd som vill anvanda sig av en bygdegård som inte langre
drivs av en politisk forening, vid bedomningen av kr iterierna ovan vaga in på vilket satt
byggnaden anvands idag och hur de rostberatti gade kan forvant as uppfatta lokalen ."

Bygdegårdarnas Riksforbund ar partipolitiskt och religiost obundna, men det stammer att
Centerpartiet liksom flera andra organisationer ar medlemsorganisation på nationell nivå i
riksorganisat ionen .

Bygdegårdarnas Riksforbund vill tydliggora att varj e enskild bygdegårdsforening ar
juridiskt sjalvstandig och partipolitiskt obunden . Bygdegårdar harror fran olika former av
foreningsr orelser: fran bystugeforeningar, till bygdegårdsforeningar, byalag eller
idrottsforeningar som alla kan driva en bygdegård och darmed omfatt as av gemensamma
kr av for allman samli ngslokal.

Bygdegårdsforeningen , som ar partipolitiskt och religiost obunden, har en allman
samlingslokal som erbjuder motesplatser. Bygdegardarn a ar en del av vår demokr atiska
infrastruktur och varnar motesfriheten. Lokalen ska opartiskt och pa skaliga villkor
uthyras till foreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer , foretag och offentliga
myndigheter , som onskar anvanda lokalen forutsatt att de delar foreningens demokr atiska
varderingar.

Bygdegårdarna har utgjort viktiga lokaler for landets val, speciellt i gles- och landsbygder.
Vi valkomnar att kommuner anvander al]manna samlingslokaler som
rostningsmott agningslokaler . Ta garna kontakt med era lokala bygdegårdar om det finns
frågor eller funderingar infor kommande val.

Kt 3
Kenneth Lundmark
Forbundschef
Bygdegårdarnas Riksforbund

Bygdegårdarnas Riksforbund
08-440 51 90 I info@byqdeqardarna.se I www.byqdeqardarna.se
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Valnämnden  Delegationsbeslut Diarienummer 
 2021-12-22 VN-2021/10 
 
 
 

Valnämnden 
 

Delegationsbeslut  
Behörighet och åtkomst för valkansliet till Valid (val- och 
folkomröstningsdatabasen) 
 
Beslut 
 

1. Valnämnden ger valsamordnare Markus Sjölén Gustafsson och kanslichef Stina 
Desroses behörighet och åtkomst till Valid.  

2. Markus Sjölén Gustafsson och Stina Desroses ges båda rollen som 
behörighetsadministratör och inskrivare.  

 
 
Delegationsgrund 
 
Valnämndens delegationsordning (VN-2021/1) punkt 2.4: 
Beslut om behörighet till val- och folkomröstningsdatabasen 
c) för valkansliets personal.  
 
 
Bakgrund 
 
Valmyndigheten ska lansera en ny val- och folkomröstningsdatabas vid namn Valid. Likt det 
tidigare valdatasystemet (VDS) kommer Valid användas för administration och samordning i 
samband med genomförandet av 2022 års val. Bland annat sköts anmälan av vallokaler, 
beställning av valmaterial och annat i systemet. Uppdateringen görs för att i framtiden ta fram 
nya funktioner som inte är möjliga att genomföra idag, samt för att öka It-säkerheten.  
 
Det nya systemet kommer att använda e-legitimation istället för tidigare certifikat.  
 
Likt det tidigare systemet kommer olika typer av användare finnas. Däribland 
behörighetsadministratörer (BAD), lokala administratörer (LADM), inskrivare och 
röstkortsbeställare (RKB).  
 
Olika behörigheter 
 
För att kunna använda Valid behövs de i varje kommun minst en behörighetsadministratör 
för att kunna lägga till, och ta bort behörighetsroller i varje kommun. Det får finnas max fyra 
behörighetsadministratörer i varje kommun. 
 
Behörigheten inskrivare krävs för att kunna lägga till och ta bort användare i Valid.  
 
Valkansliets personal är de som tidigare har haft behörighet till valdatasystemet. Markus 
Sjölén Gustafsson har rollen som valsamordnare för valen till riksdag, kommun och region 
2022. Stina Desroses är kanslichef och har övergripande ansvar för valnämndens arbete.  
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-05 

Diarienummer 
VN-2022/5 

Valsamordnare   

 

Valnämnden 

Tjänsteutlåtande -  Ny arkivbeskrivning för valnämnden 

 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden antar förslaget till arkivbeskrivning för valnämnden, daterat 2021-12-10. 

2. Valnämnden upphäver arkivbeskrivning för valnämnden KS-2005/53-24.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje myndighet är skyldig att upprätta en arkivbeskrivning i syfte att underlätta sökandet av 
allmänna handlingar i myndighetens arkiv. Valnämndens arkivbeskrivning är från 2006 och 
är i behov att uppdateras.  
 
Bakgrund 
Enligt arkivlagen (1990:782) bildar en myndighets allmänna handlingar ett arkiv. Varje 
myndighet är skyldig att se till att arkiven bevaras, vårdas och hålls ordnade. I 4 kap. 2 § 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) anges att varje myndighet ska upprätta 
en beskrivning som ger information om:  
 

1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter 
allmänna handlingar, 

2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar, 
3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta 

del av allmänna handlingar, 
4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens 

allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, 
5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i 

sina handlingar, 
6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur 

och när detta sker, och 
7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter. 

 
Valnämnden är egen myndighet och är därför skyldig att tillhandahålla en arkivbeskrivning 
över sitt arkiv. Valnämnden har en arkivbeskrivning antagen 2006 som är i behov av att 
uppdateras. Handlingar i valnämndens arkiv har tidigare ingått i kommunstyrelsens diarium. 
Under 2020 lade kommunen till en egen diarieserie för valnämnden. I samband med det har 
ett nytt förslag till arkivbeskrivning tagits fram. Den nya arkivbeskrivningen är mer 
omfattande, och utgår från den senaste versionen av OSL. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. Arbetet utförs inom befintliga resurser. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-05 
Förslag till arkivbeskrivning för valnämnden daterat 2021-12-10 
Arkivbeskrivning för valnämnden KS-2005/53-24 
Tjänsteutlåtande daterat 2006-08-18 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kanslichef 
Kommunarkivarie 
 

 
 
 
 

Hanne Natt och Dag 

Tf. Chef Kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet berör valnämndens arkiv. I arkivet förvaras inga handlingar rörande barn.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Barn har inte tillfrågats eftersom de inte antas ha ett intresse kring valnämndens 
arkivbeskrivning.   

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 6 Tjänsteutlåtande -  Ny arkivbeskrivning för valnämnden - VN-2022/5-1 Tjänsteutlåtande -  Ny arkivbeskrivning för valnämnden : Valnämndens arkivbeskrivning, förslag daterat 2021-12-10

 

 

 
 

 
Beslutsdatum: 2022-01-XX 
Giltighetstid: Tills vidare 
Dokumentansvarig: Kanslichef 
Kontor: Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

Förslag 2021-12-10 

Valnämndens 
arkivbeskrivning 
Antagen av valnämnden 2022-XX-XX 

 
  

Diarienummer: VN-2022/5 
Beslutande nämnd: Valnämnden 
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Om arkivbeskrivningen 

Den här arkivbeskrivningen är upprättad av valnämnden i enlighet med 6 § 2 p. 
arkivlagen (1990:782) och 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).  

Arkivbeskrivningen berättar vilka slags handlingar som kan finnas i valnämndens 
arkiv och hur arkivet är organiserat. Syftet med beskrivningen är underlätta för 
alla att kunna ta del av valnämndens allmänna handlingar.  

Den här arkivbeskrivningen ersätter arkivbeskrivning för Valnämnden, KS-
2005/53-24.  

 

Myndighetens namn: Valnämnden 

Tillkomst: Valnämnden tillkom 1 januari 2003 i samband med att Knivsta 
kommun bildades genom en delning av Uppsala kommun.  

Verksamhet:  Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val, val 
till Europaparlamentet, folkomröstningar samt övriga uppgifter 
som tillkommer på den lokala valmyndigheten enligt vallagen.  

Organisation: Valnämnden består av nio ledamöter, varav en är ordförande 
och en är vice ordförande.  

Förvaring Handlingar från 1 januari 2003 –  

I huvudsak  

Protokoll och handlingar från nämndens sammanträden 

Röstlängder från tidigare val 

Kommunarkivet finns i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

741 75 Knivsta 

 

Förändringar: 2003-01-01 Valnämnden bildas 

2006-01-01 Kommunen delas upp från sju till åtta valdistrikt 

2018-01-01 Kommunen delas upp från åtta till tolv valdistrikt 

Informations-
ansvarig (arkiv-
ansvarig):  

Kanslichef 
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1. Förvaltningshistorik  

År 1863 bildades borgerliga landskommuner i Sverige genom att ansvaret för 
vissa lokala frågor överfördes från socknen. Dagens Knivsta kommun motsvarar 
de sex landskommunerna: Alsike, Lagga, Husby-Långhundra, Knivsta, Vassunda 
och Östuna. Till landskommunens beslutande församling, kommunalstämman, 
genomfördes inga val, utan personer med en viss inkomst eller som ägde 
fastigheter till ett visst värde i kommunen hade direkt rösträtt, ett slags 
direktdemokrati. Kommunstämman utsåg en kommunnämnd.  

Först vid införandet av ett indirekt valt fullmäktige började kommunala val 
förrättas. I Knivsta landskommun infördes ett fullmäktige år 1927, och i Husby-
Långhundra landskommun ett år 1938. I Alsike, Lagga, Vassunda och Östuna 
landskommuner genomfördes aldrig några val till fullmäktige. Först genom 
storkommunreformen 1952 kom val att för första gången genomföras i hela 
kommunen. År 1967 överfördes Husby-Långhundra till Knivsta från Skeppstuna 
kommun.  

De handlingar som berör val till fullmäktige eller i andrakammarvalet före 1970 
återfinns i respektive landskommun eller storkommunens arkiv i det centrala 
kommunarkivet.  

1970-2002 ingick Knivsta kommun i Uppsala kommun, handlingar som berör val 
under den perioden förvaras på Uppsala stadsarkiv. Den vallag som trädde ikraft 
1972 blev gemensam för städer och kommuner och av denna framgick det bl.a. att 
varje kommun ska ha en valnämnd. 1997 kom en ny vallag och personröstning 
infördes (personröstning fanns dock redan vid valet till EU-parlamentet 1995).  

Valnämnden i Knivsta kommun bildades i samband med kommundelningen 
mellan Uppsala och Knivsta den 1 januari 2003. Den nu gällande vallagen kom 
2005 och innebar bl.a. att det lokala ansvaret för val samlades hos kommunerna 
med valnämnden som lokal valnämnd.  

1.1 Genomförda val 

Sedan 2003 har följande val förrättats av valnämnden:  

Folkomröstning 14 september 2003 om införande av euron, 

Val till Europaparlamentet 13 juni 2004, 

Valen till riksdag, kommun och landsting 17 september 2006, 

Val till Europaparlamentet 7 juni 2009, 

Valen till riksdag, kommun och landsting 19 september 2010, 

Val till Europaparlamentet 25 maj 2014, 

Val till riksdag, kommun och landsting 14 september 2014, 
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Val till riksdag, kommun och landsting 9 september 2018, 

Val till Europaparlamentet 26 maj 2019.  

1.2 Kommunala folkomröstningar 

I valnämndens arkiv ingår också handlingar från folkinitiativet om folkomröstning 
att omförhandla fyrspårsavtalet inlämnat 6 november 2019.  

Handlingar rörande folkomröstningen om kommundelning 1999 och sträckningen 
av Gredelbyleden 1985 förvaras på Uppsala stadsarkiv.  

2. Myndighetens verksamhetsbeskrivning 

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som tillkommer Knivsta kommun som 
lokal valmyndighet i samband med val till riksdag, kommun, region (landsting 
innan 2019), europaparlamentet samt vid nationella eller kommunala 
folkomröstningar. Valnämnden svarar också för den preliminära rösträkningen.  

Valnämnden utses av fullmäktige för en mandatperiod. Valnämnden består i regel 
av en representant från varje parti som finns representerat i fullmäktige. 
Fullmäktige utser också en ordförande och vice ordförande som utgör nämndens 
presidium.  

Valnämnden sammanträder i regel endast inför år då val eller folkomröstningar 
ska genomföras. Valnämnden har inget arbetsutskott utan sammanträdena 
förbereds av presidiet.   

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten med undantag av räkningen av 
röster i uppsamlingsdistriktet (onsdagsräkningen), onsdagen efter ett val. Tid och 
plats till det offentliga sammanträdet ska anslås på kommunens anslagstavla.   

Valnämnden utgår bland annat från följande lagar i sitt arbete:  

• Vallagen (2005:837) 
• Regeringsformen (1974:152) 
• Lag om kommunala folkomröstningar (1994:692) 
• Brottsbalk (1962:700) 17 kap. 8-9 §§ 
• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 40 kap. 1§  
• Kommunallagen (2017:725) 
• Arkivlagen (1990:782) 

2.1. Valnämndens kansli 

Valnämnden bistås av ett valkansli. Chef för kommunledningskontoret beslutar 
om utformning av valkansliet. Under mellanvalsår svarar Kanslichef för frågor om 
val.  
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Kansliet utbildar röstmottagare, sköter kommunikation, planering och 
administration inför genomförandet av val.  

3. Myndighetens huvudsakliga handlingar  

Valnämndens handlingar består av upprättade dokument inför 
nämndssammanträden, protokoll från nämnden, upprättade rapporter, 
inkommande handlingar t.ex. remisser från andra myndigheter eller allmänheten.  

Valnämnden hanterar också röstlängder, och annan dokumentation som berör 
planering och/eller genomförandet av val eller folkomröstningar.  

3.1 Sökvägar till valnämndens handlingar 

Följande sökvägar finns för att ta del av valnämndens handlingar 

1. Valnämndens dokumenthanteringsplan (KS-2019/183) 
2. Knivsta kommuns diarium. Fram till 2021 återfinns valnämndens handlingar i 

KS-serien. Från 2021 återfinns de i VN-serien.  
3. Arkivförteckningen 
4. Nämndens protokoll 

För närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, kontakta 
registrator/Knivsta Kontaktcenter.   

3.2 Sekretess 

Sekretess förekommer för vissa av myndighetens handlingar. Bestämmelser som 
myndigheten använder sig av är bl.a. avseende:  

a) Valhemlighet 

40 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen  

Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat vid val enligt vallagen 
(2005:837) och som:  

1. framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen, eller  

2. framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har öppnats för 
rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap. samma lag.  

b) Personuppgifter 

21 kap. 7 § offentlighets och sekretesslagen  

Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter ett 
utlämnande kommer att behandlas i strid med 
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 



 § 6 Tjänsteutlåtande -  Ny arkivbeskrivning för valnämnden - VN-2022/5-1 Tjänsteutlåtande -  Ny arkivbeskrivning för valnämnden : Valnämndens arkivbeskrivning, förslag daterat 2021-12-10

 
 

7 (7) 

 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga 
lydelsen, 
   2. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning, eller 
   3. 6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.  

3.3 Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller 
lämnar till andra 

För arbetets behöriga gång hämtar valnämnden in de offentliga uppgifter från 
andra myndigheter som behövs för handläggningen, ibland även uppgifter som 
normalt sett är sekretessbelagda.  

Valnämnden lämnar på begäran från allmänheten ut allmänna handlingar efter 
sekretessprövning. 

3.4 Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller 
lämnar till andra 

Valnämnden har ingen rätt att sälja personuppgifter.  

3.5 Styrning, förvaring, gallring och ansvar 

Valnämndens dokumenthanteringsplan är styrdokument för valnämndens arkiv.  

Uppgifter om förvaring, gallring och ansvar framgår av 
dokumenthanteringsplanen.  
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Lisbeth Rye-Danjelsen 2006-08-18 

 

 

ARKIVBESKRIVNING FÖR VALNÄMNDEN 
 
Denna arkivbeskrivning fastställdes av  den  

 
Enligt arkivlagen skall arkivbeskrivningen ge information om vilka slag av handlingar som kan finnas i 
arkivet och hur arkivet är organiserat. I tillämpningsanvisningar finns mer detaljerade föreskrifter om 
hur den skall se ut. Den skall innehålla uppgifter om: 
 

- Myndighetens organisation och arbetsuppgifter, 
- Sambandet mellan myndigheternas arbetsuppgifter och viktigare handlingsslag och 

ärendeslag, 
- Sökingångar i arkivet/arkiven, 
- Vilka arkiv myndigheten förvarar 
- Gallringsregler 
- Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess och  
- Vem som är ansvarig för arkivverksamheten inom myndigheten. 

 
 

 

Valnämndens organisation 

 

Valnämnden 

Ordföranden 

Lars-Åke Lindahl (fp) 

 

 

Valnämndens organisation och arbetsuppgifter 
 

Valnämnden bildades den 1 januari 2003 och dess ansvarsområde är att på 

uppdrag av Valmyndigheten och tillsammans med Länsstyrelsen, se till att 

politiska val kan genomföras i kommunen. Det gäller val till riksdagen, 

landstinget, kommunfullmäktige, men också folkomröstningar som beslutats av 

regeringen eller kommunen, och olika EU-val. Nämnden har till uppgift att göra 

översyn av valdistrikt, anskaffa vallokaler samt anskaffa och utbilda 

valförrättare. Den ska informera om hur valet går till och var man kan rösta. Hos 

valnämnden kan man också beställa nytt röstkort om man förlorat det. 

 

    

Förändringar (tidpunkt kort beskrivning) 

2003-01-01 Knivsta blev egen kommun 

2006-01-01 Knivsta delas från 7 till 8 valdistrikt 

 

 

Förhållandet mellan arbetsuppgifterna och handlingar/ärenden hos 

myndigheten 

 

Arbetsuppgift Handlingar/ärenden Diarier/register 

Valnämnden Protokoll/minnesanteckningar, 

diarieförda ärenden 

W3D3 
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Sökingångar i arkiven 

Arkivförteckningar, diarier, dokumenthanteringsplan och nämndprotokoll utgör 

de viktigaste sökingångarna i nämndens arkiv. 

 

Vilka arkiv som myndigheten förvarar 

Hos myndigheten förvaras nämndens arkiv från den 1 januari 2003. 

Nämndens huvudarkiv finns på Ängbyvägen 8, Knivsta servicehus, 741 75 

Knivsta. 

 

Förvaring hos arkivmyndigheten 

Hos arkivmyndigheten förvaras  

Nämndens protokoll (2003 – och framåt) 

 

Gallringsregler 

Gallringsregler för allmänna handlingar framgår av dokumenthanteringsplanen 

som finns för Knivsta kommun. 

 

Arkivansvar 

Arkivansvarig: Administrativ chef 

Arkivhandläggare: Registrator/nämndsekreterare 

Arkivredogörare: Förvaltningschef  

 

Administrativ organisation 

En gemensam administration 

Knivsta kommun har en gemensam administration, anställd av kommunstyrelsen 

- kommunkontoret. Syftet är att minimera administrationens kostnader och 

skapa samordningseffekter. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 

Lisbeth Rye-Danjelsen Datum  

2006-08-18 

KS-2005/53 

 

 

 

 

                 Valnämnden 

 

 

 

 

 

Fastställande av arkivbeskrivning för Valnämnden 
diarienummer  KS-2005/53 

 

 

 

Förslag till beslut 

 

Valnämnden beslutar 

 

att anta föreslagen arkivbeskrivning för Valnämnden.  

 

 

Sammanfattning 

 

Enligt arkivlagen skall arkivbeskrivningen ge information om vilka slag av handlingar som 

kan finnas i arkivet och hur arkivet är organiserat. I tillämpningsanvisningar finns mer 

detaljerade föreskrifter om hur den skall se ut.   

 

Bakgrund 

 

Knivsta Kommun har tidigare använt sig av Uppsala Kommuns gamla arkivbeskrivning 

och är nu i behov av en egen arkivbeskrivning. 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ljungberg-Jansson 

Förvaltningschef       

 

 

 

 

 

Bilaga: Arkivbeskrivning för valnämnden 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-05 

Diarienummer 
VN-2022/6 

Valsamordnare   

 

Valnämnden 

Tjänsteutlåtande - Kommunikationsplan för de allmänna valen 2022 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden antar kommunikationsplan för valet 2022, daterad 2022-01-04. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valkansliet har tillsammans med kommunikationsenheten upprättat en kommunikationsplan 
information och marknadsföring av valet 2022. 
 
Bakgrund 
Valnämnden uppdrog förvaltningen att ta fram en kommunikationsplan för valet 2022. 
Kommunikationsplanen ska redovisas på det kommande sammanträdet (Se VN-2020-09-07, 
§ 7). Kommunikationsplanen ska ligga till grund för kommunens kommunikation om valet till 
medborgare och förtroendevalda om exempelvis val- och röstningslokaler, öppettider och 
valnämndens bestämmelser.   
 
Valkansliet har tillsammans med kommunikationsenheten tagit fram ett förslag till 
informationshanteringsplan. Informationsplanen beskriver marknadsföringskampanjer för att 
rekrytera röstmottagare, samt information om hur man röstar i förtidsröstning och vallokaler.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. Valkansliet har budgeterat för omkring 
45 000 kronor i kostnad för kommunikation. Kostnaden ryms inom befintlig budget för 2022.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-05 
Förslag till kommunikationsplan för valet 2022 daterad 2022-01-04 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
 
Hanne Natt och Dag 
Tf. Chef för Kommunledningskontoret 
 
 
 



 § 7 Tjänsteutlåtande - Kommunikationsplan för de allmänna valen 2022 - VN-2022/6-1 Tjänsteutlåtande - Kommunikationsplan för de allmänna valen 2022 : Tjänsteutlåtande - Kommunikationsplan för de allmänna valen 2022

Sida 2 av 2 

 
 

 

  

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet berör valnämndens och valkansliets arbete. Information om valet berör framförallt 
personer över 18 år.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant.  

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 7 Tjänsteutlåtande - Kommunikationsplan för de allmänna valen 2022 - VN-2022/6-1 Tjänsteutlåtande - Kommunikationsplan för de allmänna valen 2022 : Kommunikationsplan valet 2022, förslag daterat 2022-01-04

 

 

 

 

 

Beslutsdatum: 2022-01-XX 

Dokumentansvarig: Valsamordnare 

Kontor: Kommunledningskontoret  

 

 

 

Förslag 2022-01-04 

Kommunikationsplan för 

valet 2022 

inför valen till riksdag, region och kommun 

den 11 september 2022 

 

  

Diarienummer: VN-2022/6 

Beslutande: Valnämnden 
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Inledning 

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

kommunfullmäktige. Inför, under och efter valet krävs olika 

kommunikationsinsatser för att valet ska kunna genomföras på ett tryggt, säkert 

och korrekt sätt.  

Det är många i och utanför Knivsta kommun som har intresse av att få tydlig och 

korrekt information om valet. Det handlar om information till allmänhet hur valet 

går till, till röstberättigade hur de kan rösta, till partier som deltar, samt 

röstmottagare, rösträknare och andra funktionärer som arbetar med valet.   

I Knivsta kommun bor det ungefär 13000 personer som är röstberättigade i ett 

eller flera av valen. Kommunen har 12 valdistrikt och 2 förtidsröstningslokaler. 

Dessutom kommer det finnas ett antal ambulerande röstmottagare.  

Den här kommunikationsplanen är framtagen för att stödja valnämnden och 

valkansliet i arbetet med information och kommunikation internt och externt.  

Kommunikationsmål 

Kommunikationen i Knivsta ska 

 underlätta för alla att rösta,  

 bidra till att de röstberättigade känner till var och när de kan rösta, 

 bidra till att de röstberättigade känner till hur det går till att rösta,  

 bidra till att tillräckligt antal röstmottagare rekryteras.   

Målgrupper 

Alla har rätt till information om genomförandet av valen i Sverige, men det finns 

vissa grupper till vilka särskild information bör riktas. Dessa målgrupper är  

 Alla röstberättigade i Knivsta kommun, 

 Partier som deltar i ett eller flera av valen i Knivsta kommun,  

 Röstmottagare, rösträknare och andra som jobbar med valet, 

 Kommunens medarbetare.  

Målgruppen för kommunikationen är inte heterogen. I valnämndens utvärdering 

av EU-valet 2019 (KS-2019/466) konstaterade valnämnden att ytterligare insatser 

borde övervägas för att höja valdeltagandet i kommunen, särskilt i valdistrikt med 

lägre valdeltagande.  

Grupper där särskilda informationsinsatser krävs är förstagångsväljare, vilka 

inkluderar personer som  nyligen nått ålder för rösträtt, personer som nyligen 

blivit svensk medborgare och personer som varit folkbokförd i kommunen 

tillräckligt länge för att ha fått rösträtt.  
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Till områden där valdeltagandet var lägre 2018 ingår valdistrikten Sågen, 

Tallbacken, Södra Knivsta, Husby-Långhundra och Gredelby.  

Budskap 

Alla röstberättigade i Knivsta kommun ska genom olika kanaler få information 

om :  

 Vad valen avser? 

 Hur det går till att rösta? 

 Var i kommunen det går att rösta? 

 När det går att rösta? 

Det ska finnas information tillgänglig om hur man går till väga om man inte själv 

kan ta sig till en vallokal. Grundläggande information ska finnas på svenska, 

engelska samt de nationella minoritetsspråken.  

Budskapet ska anpassas utifrån de ovan nämnda målgruppernas behov och 

intresse.   

 

Partier som deltar i ett eller flera av valen i Knivsta kommun ska genom kanaler 

få information om:  

 Bestämmelser kring valsedeldistribution (lämningsställen), 

 Förhållningsregler för kampanjande (partisymboler, affischer).  

 

Kommunen ska ha information om röstmottagare, rösträknare och andra som 

jobbar med valet, som ska bidra till:  

 Att rekrytera röstmottagare 

 Beskriva förmåner, ansvar och förväntningar på uppdraget, 

 Känna att uppdraget är viktigt.  

 

Kontaktcenter ska få samlad information om valet som stöd för kontakt med 

allmänheten.  

 

Kommunala verksamheter som påverkas (ex. VoO, Kommunhuset, Skolor, CIK) 

ska känna till hur, var, när valet pågår och vad det innebär för den specifika 

verksamheten.  

 

Alla medarbetare ska också känna till:  

 Var röstmottagning kommer pågå.  



 § 7 Tjänsteutlåtande - Kommunikationsplan för de allmänna valen 2022 - VN-2022/6-1 Tjänsteutlåtande - Kommunikationsplan för de allmänna valen 2022 : Kommunikationsplan valet 2022, förslag daterat 2022-01-04

 

 

5 (8) 

 

 Att de kan söka jobb som röstmottagare! 

 

Principer för kommunikationen (hur kommunen ska 

uttrycka sig) 

Informationen kring valen ska vara enkel och lättillgänglig.  

Igenkänning kring allt som har med valet att göra.  

Kanalval 

För att nå  röstberättigade i Knivsta kommun ska följande kanaler användas:  

 Enkel och lättförståelig information på webben med översättningar. 

o www.knivsta.se och länkar till www.val.se 

 Bred annonsering 

o Lokal media, 

o Bildskärmar och ljusramsaffischer i kommunhuset och på CIK. 

 Målgruppsanpassning 

o Facebook 

o Föreningar 

o Affischering i Knivstabostäder 

 

För partier som deltar i ett eller flera av valen i Knivsta kommun ska webben 

användas som kanal.  

För att nå röstmottagare, rösträknare och andra som jobbar med valet, ska flera 

kanaler användas: 

o Facebook 

o Knivstanytt 

o Ljusaffischer och bildskärmar 

o www.knivsta.se  

o Föreningsliv 

o Navet (intern rekrytering) 

o (Kurs/utbildning) 

 

Kommunala verksamheter som påverkas av valet ska få information genom:  

o Riktade informationssatsningar (e-post) 

o Telefon 

 

Kommunens medarbetare ska också få information via Navet.  
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Planerade kommunikationsinsatser 

 

Inför valet 

När Vad Vem 

Januari-

april 

Rekrytering röstmottagare MSG 

Januari Information om intresseanmälan på 

webben  

MSG 

Januari Nyhet rekrytering röstmottagare MSG + KÖ 

Feb-april Ljusaffischer + bildskärmar 

rekrytering 

MSG + LS 

Vecka 3 Annons Knivstanytt ”jobba som 

röstmottagare” 

Deadline vecka 2, måndag 10/1 

LS 

Vecka 8 Annons Knivstanytt ”jobba som 

röstmottagare” 

Deadline vecka 7, måndag 14/2 

LS 

Vecka 14 Sista chansen att anmäla intresse 

Deadline vecka 13, måndag 28/3 

LS 

Mars-maj  Allmän information om på webben 

valen och om röstning i Knivsta 

kommun  

MSG 

Juni Informationsinsatser mot politiska 

partier och förtroendevalda 

MSG 

Augusti-

september 

Utbildning röstmottagare  MSG 

Juni-augusti Information och rutiner till 

Kontaktcenter, 

Kommunikationsenheten (sociala 

medier) och medarbetare i 

kommunhuset.  

MSG 

Mars-

oktober 

Bevaka informationsflöden kopplade 

till valet utifrån informationssäkerhet  

MSG 
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Förtidsröstning  

När Vad Vem 

Juni-

september 

Informera på webben om 

förtidsröstningslokaler med 

öppettider  

MSG 

Vecka 33 Annons snart är det dags för 

förtidsröstning (en vecka innan) 

Deadline vecka 32, måndag 8/8 

LS 

Augusti-11 

september 

Ljusaffischer + bildskärmar om valet LS + MSG 

Vecka 34 Nu kan du förtidsrösta 

Deadline vecka 33, måndag 15/8 

LS 

Juni-

september 

Informera om ambulerande 

röstmottagare och hur de bokas. 

MSG 

Juni-

september 

Informera om möjlighet till röstning 

genom ombud eller brevröstning 

(utlandet) 

MSG 

 

Valdagen 

När Vad Vem 

Juni-

september 

Informera om vallokaler MSG 

Vecka 34 Snart dags för val 

Deadline vecka 33, måndag 15/8 

LS 

Vecka 35 Snart dags för val 

Deadline vecka 34, måndag 22/8 

LS 

Vecka 36 Större annons med vallokaler på 

söndag är det val  

Deadline vecka 35, måndag 29/8 

LS 

Valdagen Höjd beredskap för att snabb 

kunna kommunicera ut 

förändringar eller särskilda 

händelser.  

KÖ + MSG 
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Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning)   

När Vad Vem 

September Kungörelse om förrättningen  SV 

September Utbilda valnämnden  MSG 

 

Efter valet 

När Vad Vem 

September-

oktober 

Kommunicera valresultat på 

knivsta.se  

MSG 

 

 

Förkortningar 

MSG Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare 

KÖ Kajsa Örjavik, kommunikatör 

LS Lena Sjöberg, kommunikatör 

SV Stella Vallgårda, nämndsekreterare 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-05 

Diarienummer 
VN-2022/7 

Valsamordnare 

Valnämnden 

Tjänsteskrivelse - Arvodesnivåer för röstmottagare i de allmänna 
valen 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden fastställer arvodesnivåerna för röstmottagare i valet till riksdag, kommun och 
region för 2022 enligt förvaltningens förslag daterat 2022-01-01-05. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden fastställer arvodesnivåer för röstmottagare och/eller rösträknare som arbetar i 
valet till riksdag, kommun och region 2022.  

Bakgrund 
I 3 kap. 4-6 §§ vallagen (2005:837) (ValL) finns generella bestämmelser om röstmottagare. 
Det är valnämnden som ska förordna röstmottagare. I varje valdistrikt behövs det minst fyra 
röstmottagare, varav en är ordförande och en är en vice ordförande.  

Antalet förordnade röstmottagare får vara flera per valdistrikt, men det behöver vara minst tre 
röstmottagare närvarande i en vallokal, varav en är ordförande eller vice ordförande för att 
kunna ta emot röster. Ordföranden eller dess ersättare ansvarar för att skriva under protokoll 
för vallokalen, se 11 § valförordningen (2005:874). Ordförande ansvarar också ofta för mer 
övergripande saker som möblering, schemaläggning, att överlämna röstlängd och valsedlar 
till valnämnden.   

Röstmottagare ansvarar utöver att föra röstlängd och ta emot valkuvert, för utläggningen av 
valsedlar och ordningen i lokalen. För att vara röstmottagare krävs även att personen fått 
utbildning.  

På grund av osäkerheten kring coronapandemins fortsatta utveckling finns en risk att valet i 
september 2022 kommer behöva genomföras med restriktioner för att minska smittspridning 
exempelvis krav på att hålla avstånd och att undvika köbildning och trängsel i vallokalerna. 
Valkansliet planerar därför att rekrytera minst sju röstmottagare per vallokal för att hantera 
köer och flöden. 

Vallokalerna i val till riksdag, kommun och regioner har öppet mellan 08.00-20.00, därefter 
inleds den preliminära rösträkningen direkt i vallokalen  (11 kap. 1 § ValL) innan valsedlar 
och valmaterial överlämnas till valnämnden på valnatten. Det innebär långa dagar.  

I en röstningslokal (förtidsröstningen) ska minst två röstmottagare vara närvarande. 
Röstmottagningen måste vara öppen på minst ett ställe i kommunen, varje dag under 
förtidsröstningsperioden, som inleds 19 dagar innan valdagen, fram till och med vallokalerna 
stänger. I valet 2022 innebär det att förtidsröstningen ska vara öppen mellan 24 augusti och 
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11 september. Precis som i vallokalerna planerar valkansliet med att utöka antalet 
röstmottagare i röstningslokalen.  

Nivåer i tidigare val 
För arbetet som röstmottagare brukar ett skattepliktigt arvode utgå. Valnämnden i Knivsta 
kommun beslutade inför valet 2014 att fastställa arvodet till röstmottagare enligt följande:  

Ordförande  2400 kr 
Vice ordförande 2100 kr 
Röstmottagare 1750 kr 
Rösträknare  250 kr/timmen 
Möblering av vallokal 350 kr 

Röstmottagare förtidsröstning 130 kr/timmen 
Ambulerande röstmottagare 130kr/timmen 

Utbildningsarvode 250 kr 
Matersättning valdag 90 kr 
Bilersättning enligt BIA 

Samma ersättningsnivåer användes i valet 2018 och valet till Europaparlamentsvalet 2019. 
Efter valet var det flera ordförande och röstmottagare som uttryckte att ersättningsnivåerna 
var låga i jämförelse med angränsande kommuner, och att rösträknare, som kom in på 
kvällen och arbetade ett par timmar, tjänade mer än de som var där hela dagen.  

Nivåer i andra kommuner  
Ersättningsnivåer för röstmottagning skiljer sig åt mellan kommuner.  I utvärderingen efter 
Europaparlamentsvalet 2019 konstaterade valnämnden (Se KS-2019/466):  

”Knivsta ligger lägre än angränsande kommuner, men ligger i linje med bland annat Tierp 
och Enköpings kommuner. Högst ersättning i länet har Uppsala med som mest mellan 270-
620 kr mer (beroende på roll). Röstmottagarna i förtidsröstningen konstaterade att 
timersättningen var mellan 50-100 kr lägre i Knivsta jämfört med grannkommunerna 
(Uppsala 185 kr/h, Norrtälje 231 kr/h och Sigtuna 225 kr/h). Synpunkter om ersättningen 
framfördes även hösten 2018.” 

I utvärderingen konstaterade valnämnden att arvodena inför 2022 borde ses över. 
Förvaltningen är idag av samma bedömning. Dels bör ersättningsnivåerna för röstmottagare 
höjas, och ersättningen för rösträknare justeras så att det bättre motsvarar dess funktion som 
extra stöd.  

Förslag på ersättningsnivåer till valet 2022: 
Förvaltningen föreslår att följande arvodesnivåer för 2022 

Ordförande  2800 kr 
Vice ordförande 2400 kr 
Röstmottagare 2000 kr 
Rösträknare  200 kr/timmen och 
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300 kr för att vara tillgänglig under valdagen 
Möblering av vallokal 400 kr 

Röstmottagare förtidsröstning 145 kr/timmen 
Ambulerande röstmottagare 145kr/timmen 

Utbildningsarvode 250 kr 
Matersättning valdagen 100 kr 
Bilersättning enligt BIA 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaden för ersättning enligt förslaget uppgår till omkring 476 000 kronor. Kostnaden är 
inom ramen för valnämndens driftsbudget 2022.   

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-05. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kanslichef 

Hanne Natt och Dag 
T.f. Chef för kommunledningskontoret
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Valnämnden har tidigare beslutat att röstmottagare måste vara minst 18 år. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

Ej relevant. 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Ej relevant. 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-07 

Diarienummer 
VN-2022/8 

Valsamordnare 

Valnämnden 

Tjänsteutlåtande - Distribution av valsedlar vid de allmänna valen 
2022 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden erbjuder inte distribution av valsedlar med partibeteckning till val- eller
röstningslokaler för partier som inte omfattas av bestämmelserna i 8 kap. 2 § vallagen p.
2. a-b) (2005:837).

2. Valnämnden erbjuder inte distribution av namnvalsedlar till val-eller röstningslokaler för
partier som deltar i de allmänna valen 2022.

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ansvarar för distribution av vissa typer av valsedlar vid allmänna val. Utöver 
dessa valsedlar kan valnämnden, om den vill, erbjuda distribution av valsedlar till andra 
partier som inte omfattas av vallagens bestämmelser. Valkansliet avråder valnämnden från 
att utöka sitt ansvar över valsedeldistributionen.  

Valnämndens ansvar att tillhandahålla valsedlar 

I 8 kap. 2 § (2005:837) anges att i anslutning till röstmottagningsställen ska en lämplig 
avskärmad plats för valsedlar göras i ordning. På den avskärmade platsen ska väljare ha 
ordning till:  

1. valsedlar med enbart valbeteckning,

2. valsedlar med parti-  och valbeteckning,

a. för val till riksdagen samt region- och kommunfullmäktige för varje parti som vid något
av de senaste riksdagsvalen fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet,

b. för val till region- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat
där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom
den region eller den kommun där partiet är representerat,

… 

En Valsedel med enbart valbeteckning brukar vardagligt kallas för blank valsedel. Valsedel 
med parti- och valbeteckning brukar också kallas partivalsedel. Den har partiets namn 
och/eller en registrerad symbol men saknar en lista med kandidater (en s.k. namnvalsedel). 
Valnämnden har inte något ansvar för distribution av namnvalsedlar i allmänna val. Samtliga 
partier som deltar i valen och som tillhandahåller valsedlar på ett röstmottagningsställe ska 
också kunna lägga ut valsedlar på denna plats.   

Regeringen har lagt fram ett förslag till ändring av vallagen (Prop. 2021/22:52) där 
röstmottagare får ett uttryckligt ansvar för att placera ut samtliga valsedlar på angiven plats. 
Förslaget har tillkommit för att öka ordningen och likvärdigheten i vallokalerna och för att 
säkerställa att valsedlarna presenteras på ett likvärdigt sätt. Frågan om ordning och likvärdig 
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presentation gäller de valsedlar som finns i vallokalen. Ändringen innebär ingen förändring 
av valnämndens ansvar att distribuera valsedlar (se prop. 2021/22:52).  

Det finns nio partier som fick över 1 procent av rösterna i valet till riksdagen 2014. Utöver 
partierna som sitter i riksdagen, Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet, gäller det Feministiskt initiativ.  

Dessa har, om de begär det alltså rätt att få partivalsedlar utdelade i samtliga val. 

I regionfullmäktige finns inga ytterligare partier representerade under innevarande 
mandatperiod.  

I kommunfullmäktige finns Knivsta.nu representerat och har rätt till utdelning av partivalsedlar 
i valet till kommunfullmäktige om partiet begär det.  

Valkansliets överväganden 

Valnämnden kommer antagligen ansvara för utdelning av partivalsedlar till nio partier på 
riksdags- och regionnivå samt tio partivalsedlar i valet till kommunfullmäktige. Valnämnden 
kan komma överens med partier som deltar i de olika valen om att överta ansvaret för 
distribution av valsedlar. Ett sådant beslut är ett frivilligt extra åtagande för valnämnden.  

Distributionen av blanka och partivalsedlar för partier valnämnden ansvarar för sker manuellt 
och tar därför tid i både planering, kontroll, packning och sortering. Valkansliet har 
begränsade resurser. På valmyndighetens hemsida den 7 december 2022 fanns det 52 
partier som anmält intresse för att delta i valet till riksdagen. I valet till riksdagen 2018 hade 
79 partier anmält sitt deltagande. Om valnämnden tar på sig ansvaret att dela ut valsedlar till 
fler partier kan arbetet med distributionen öka kraftigt.   

Valkansliet har mottagit förfrågningar under hösten 2021 från två partier som inte omfattas av 
rätten till utläggning av valsedlar enligt 8 kap. 2 § vallagen som gärna ser att kommunen 
skulle åta sig att distribuera valsedlar. Valnämnden har aldrig tidigare beslutat att ta över 
distributionen av valsedlar för andra partier än de som omfattas av lagens krav.  

Argumenten är framförallt praktiska, att det tar lång tid att distribuera valsedlar och att 
distribuera fler valsedlar riskerar att försvåra valkansliets arbete. Enligt vallagen ska den som 
kandiderar för ett parti som har anmält sitt deltagande i ett val skriftligen ha samtyckt till 
kandidaturen senast fredagen före valdagen. Det kan i praktiken innebära att namnvalsedlar 
byts ut två dagar innan valet. Även så sent som på valdagen kan det, från partier som deltar i 
valet, komma krav på att kommunen ska lägga ut valsedlar. Den logistik som krävs för att 
distribuera valmaterial till samtliga röstmottagningsställen behöver betydligt längre 
framförhållning.   

Bestämmelserna i vallagen utgår från väljarens möjlighet att rösta på ett parti, inte partiers 
rätt att få valsedlar utdelade. De valsedlar som valadministrationen ska tillhandahålla utgår 
från ett resonemang att väljare ska ha tillgång till valsedlar för partier om de har fått ett ”inte 
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obetydligt väljarstöd”,1 ett kriterium som anses uppfyllt om ett parti är representerat i 
landstings- eller kommunfullmäktige på lokal och regional nivå eller om partiet fått minst en 
procent i riksdagsvalet på nationell nivå.  

Även om vissa partier kan anses missgynnas av det nuvarande systemet kan väljare 
fortfarande rösta på partier utan valsedlar genom att skriva namnet på partiet på en blank 
valsedel.  

Då väljare har möjlighet att rösta alla partier som ställer upp i valet, anser förvaltningen att 
dennes demokratiska rättigheter är tillräckligt goda för att motivera att kommunen av 
praktiska skäl inte åtar sig en större uppgift än myndigheten är skyldig till enligt lag.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. Distribution av valsedlar som valnämnden 
enligt lag är skyldiga att tillhandahålla kan distribueras inom ramen för valnämndens budget 
2022.   

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-07 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Gruppledarna i fullmäktige 

Hanne Natt och Dag 
T.f. Chef för kommunledningskontoret

1 SOU 2004:111 s. 159 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet berör framförallt partier som ställer upp i valen och väljare. Både kandidaterna som 
ställer upp på listorna och väljarna är över 18 år.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant.  

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-05 

Diarienummer 
VN-2022/9 

Valsamordnare 

Valnämnden 

Tjänsteutlåtande – Uppdrag till valkansliet att ta fram information till 
gruppledare inför de allmänna valen 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram information till gruppledare och partier inför 
de allmänna valen 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden behöver ta fram information om valet till de partier som ställer upp i valen. 
Informationen ska delges alla parter i fullmäktige samt tillgängliggöras till övriga partier på 
webben.  

Bakgrund 

Valnämnden ansvarar för genomförandet av valet. Partierna som deltar i valet behöver få 
information om adresser och öppettider till vallokalerna (utläggning av valsedlar), 
förhållningsregler runt och inne i vallokaler (propaganda), förändringar i vallagen för att de 
ska ges goda förutsättningar att delta. Partierna bör också kunna nå valkansliet.  

Valnämnden har inför tidigare val tagit fram information till gruppledare och de politiska 
partierna i fullmäktige. Delar av informationen är också av intresse för partier som inte finns 
representerade i fullmäktige Informationen bör likt vid tidigare val skickas till gruppledarna 
och de lokala partierna, men också finnas tillgänglig för övriga partier på nätet.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-05 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Gruppledarna i fullmäktige 

Hanne Natt och Dag 
T.f. Chef för kommunledningskontoret
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Beslutet berör framförallt partier som ställer upp i valen. 

2. Hur har barns bästa beaktats?

Ej relevant. 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Ej relevant. 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-05 

Diarienummer 
VN-2022/10 

Valsamordnare 

Valnämnden 

Tjänsteutlåtande - Sammanträdestider för valnämnden 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden sammanträder år 2022 den 7 april, 12 maj, 9 juni, 18 augusti, 1 september och 
13 oktober klockan 16:00.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden bestämmer vilken dag och tid som nämnden sammanträder. Den 11 september 
2022 är det val till riksdag, kommun och region. Valnämnden behöver sammanträda för att 
utföra de uppgifter som ankommer på den lokala valmyndigheten vid genomförande av 
allmänna val.  

Valnämndens sammanträdestider 
Enligt § 23 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder nämnden på 
dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid 
och plats för sammanträdet, och ska skickas till varje ledamot samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen enligt § 24, 
samma reglemente. Bestämmelser som deltagande/sammanträden på distans finns i § 26.  

Valnämnden beslutade den 7 september 2021 (VN 2021-09-07, § 7) att sammanträda den 
20 januari och 3 mars 2022 kl. 16.00, samt att övriga sammanträdestider ska fastställas på 
sammanträdet den 20 januari 2022. Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun 
och region. Valnämnden behöver sammanträda flertalet gånger för att fatta beslut och att 
överse genomförandet av valet.  

Sammanträdena föreslås ungefär med en månads mellanrum i enlighet med den struktur 
valnämnden genomförde 2018 års val. Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov.  

Föreslagen tid för sammanträdena är klockan 16.00. Följande datum föreslås: 

 torsdagen den 7 april,

 torsdagen den 12 maj,

 torsdagen den 9 juni,

 torsdagen den 18 augusti,

 torsdagen den 1 september, samt

 torsdagen den 13 oktober 2022.

Valnämnden sammanträder också under valdagen söndagen den 11 september 2022 samt 
under onsdagsräkningen den 14 september 2022.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Ersättning utgår till valnämndens ledamöter för sammanträden. Den totala kostnaden för 
ersättning till nämndens ledamöter för sammanträden, valdag och onsdagsräkningens arbete 
uppgår till en kostnad av 150 000 kronor. Kostnaden tas från valnämndens driftsbudget för 
2022 (beslutad av fullmäktige den 22 september 2021) som uppgår till 1 100 000 kronor.  

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-05 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Hanne Natt och Dag 
T.f. Chef för kommunledningskontoret
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet påverkar indirekt barn som står i närhet till valnämndens ledamöter eller valkansliets 
medarbetare.   

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Beslutet bedöms påverka berörda barn i liten utsträckning då uppdraget upptar relativt lite 
tid, med undantag för valdagen. I förslaget har särskild hänsyn tagits till när lov- och 
helgdagar infaller under 2022. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Tidpunkten för sammanträden föreslås utifrån olika konkurrerande intressen runt en 
begränsad resurs (tid). Sammanträden under dagtid sammanfaller i större utsträckning med 
ledamöters arbetstider medan sammanträden kvällstid upptas i större utsträckning med fritid.   

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-05 

Diarienummer 
VN-2022/11 

Valsamordnare 

Valnämnden 

Tjänsteutlåtande - Risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan 
för valet 2022 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden antar risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan för valet 2022 i enlighet
med förvaltningens förslag daterat 2022-01-04.

2. Åtgärdsplanen ska följas upp av valnämnden innan röstningen inleds.

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden uppdrog år förvaltningen att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys samt ta 
fram förslag på åtgärder på valnämndens sammanträde se VN 2021-09-07, § 6. Arbetet 
genomfördes under hösten 2021.  

Valnämndens ansvar 
Valnämnden spelar här en viktig roll i genomförandet av röstningen och i den preliminära 
rösträkningen. I ansvaret ingår att utse och utbilda röstmottagare, se till att lokaler, material 
och ordningen i val- och röstningslokaler upprätthålls på ett korrekt och säkert sätt. 
Valnämnden samverkar i genomförandet av valet med regionala och nationella myndigheter. 
Genomförandet av ett val är en stor uppgift och det är viktigt att valet går till på rätt sätt, att 
valet genomförs säkert och transparent.  

För att genomförandet av valet ska ske på ett bra sätt har valkansliet under hösten 2021 
genomfört en risk- och sårbarhetsanalys på uppdrag av valnämnden. Analysen ger 
förutsättningar för valnämnden att vidta åtgärder för att förebygga risker samt upprätta 
handlingsplaner för särskilda händelser. I säkerhetsarbetet ingår också samverkan med 
andra aktörer både vad gäller förebyggande, informationsspridning samt krisåtgärder.  

Hot mot svenska val 
Svenska myndigheter har påtalat risken för att antagonistiska hot, dvs. avsiktligt illvilliga 
handlingar i syfte att påverka, sker i syfte att påverka valet eller förtroendet för valets 
genomförande. Det finns dokumenterade fall av attacker som genomförts i under valen 2018 
och 2019.   

Valmyndigheten menar att det största hotet idag kommer från it-attacker och ryktesspridning 
via sociala medier. I valen 2014-2019 skedde också ett antal incidenter bland annat stulna 
valsedlar, förkryssade valsedlar, omflyttningar av valsedlar, sabotage av vallokaler, stölder 
av röstkort m.m. 

Valmyndigheten har tagit fram en dimensionerad hotbild inför valet 2022. Enligt 
Valmyndigheten finns ingen aktör som har förmåga att systematiskt påverka valresultatet. 
Valsystemet är manuellt, decentraliserat och transparent samt hanteras genom flera 
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oberoende processer. Ett antal aktörer har dock förmågan att påverka valets genomförande 
och förtroendet för valen exempelvis genom attacker mot vallokaler, försök att stjäla 
valsedlar eller medveten spridning av missinformation. Valadministrationen bör verka för att 
reducera antalet tillfällen en aktör kan utnyttja. Det är också viktigt att arbeta proaktivt mot 
missinformation.  

Varje kommun behöver utifrån denna ta fram en egen analys över faktiska hot vid 
genomförandet av valet. De största hoten mot valen i Knivsta är rekrytering av tillräckligt 
många röstmottagare, utbildning eller handhavandefel. Flertalet åtgärder vidtas i förslaget till 
åtgärdsplan som tagits fram. 

Resultat 
I riskanalysen har totalt nio tematiska områden identifierats med totalt 49 moment där det 
finns en risk att valkansliets arbete eller valets genomförandekan  påverkas. Bland de 49 
momenten har graderingen av risken i 26 fall ansetts som låg, i fall 20 medel. Tre moment 
har graderats med en hög risk. I anslutning till riskerna har 104 åtgärder identifierats med en 
ansvarig utsedd för att åtgärda respektive risk.  

Av de risker som identifierats är det framförallt risker för tillbud och olyckor under 
genomförandet av valet samt olika typer av externa händelser (exempelvis försök till 
informationspåverkan eller sabotage). Flertalet åtgärder syftar till att stärka beredskapen för 
valnämnden att agera snabbt och att arbeta förebyggande för att motverka sårbarheter.  

Åtgärderna föreslås följas upp av valnämnden i slutet av sommaren innan röstningen drar 
igång.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. Åtgärdsplanen kan genomföras inom 
befintliga resurser.  

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-05 

Förslag till risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan för valet 2022, daterad 2022-01-04 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Hanne Natt och Dag 
T.f. Chef för kommunledningskontoret
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Risk- och sårbarhetsanalysen påverkar främst valnämndens arbete, väljarna och 
röstmottagarna. Samtliga är över 18 år.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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