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Handläggare 
Stina Desroses 

Tjänsteskrivelse 
2022-09-30 

Diarienummer 
VN-2022/36 

   

 

Valnämnden 

Incidentrapportering valet 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden mottar informationen om Knivsta kommuns incidentrapportering till 
Valmyndigheten och Länsstyrelsen. 

2. Ingen av de händelser som rapporterats som incidenter anmäls till Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Incidentrapportering är viktigt för Valmyndighetens arbete att stärka skyddet av allmänna val. 
Knivsta kommun har rapporterat incidenter till Valmyndigheten och Länsstyrelsen inom 
områdena valsedlar/valsedelställ, öppettid, otillbörlig påverkan samt valpropaganda.  

 

Bakgrund 

Incidentrapportering från valadministrationen behövs för att Valmyndigheten ska kunna ta 
fram en nationell lägesbild under och efter allmänna val. En nationell lägesbild stödjer 
valadministrationen och samverkande myndigheter i att kunna identifiera och hantera hot 
som kan störa genomförandet av valen. 

En incident definieras som medvetet illvillig mänsklig påverkan, ett systemfel eller en 
naturhändelse som leder till en avvikelse från föreskriven ordning i vallagen. Avvikelsen 
skadar, eller riskerar att skada, genomförandet av allmänna val eller förtroendet för 
genomförandet av allmänna val.  

Att ta fram en samlad nationell lägesbild bygger på information från flera olika källor. En 
väsentlig del är information från inblandade aktörer i valprocessen, samverkan med andra 
myndigheter och omvärldsbevakning. För en så korrekt lägesbild som möjligt är det viktigt att 
alla aktörer inom valadministrationen bidrar med att rapportera händelser och incidenter som 
kan vara av betydelse för genomförandet av valen. 

Ett ytterligare syfte med incidentrapporteringen är att Valmyndigheten efter valen ska kunna 
utvärdera och följa upp händelser och incidenter som skett under valprocessen. Detta för att 
kunna bestämma vilken inriktning arbetet med valsäkerhet behöver ha i framtiden. 

 

Rapportera till andra myndigheter 

Händelser som kan antas vara ett brott enligt Brottsbalken (17 kap. 8–9 §) eller andra 
misstänkta brott som begås i anslutning till valen, ska anmälas till Polismyndigheten av den 
valmyndighet som uppmärksammar densamma. 

Säkerhetshotande incidenter enligt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955, 2 kap. 4§) ska 
skyndsamt anmälas till Säkerhetspolisen. 



 § 65 Incidentrapportering valet 2022 - VN-2022/36-1 Incidentrapportering valet 2022 : Incidentrapportering valet 2022

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
En it-incident som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som 
myndigheter, organisationer och samhällsviktig verksamhet ansvarar för anmäls till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

Incidenter valet 2022 Knivsta kommun 

Knivsta kommun har rapporterat incidenter till Valmyndigheten och Länsstyrelsen gällande 
ändrad ordning i valsedelställ än beslutad, försening vid öppning av röstningslokal, otillbörlig 
påverkan, valpropaganda samt två samlade incidentrapporter med incidenter som gäller 
valsedlar/valsedelställ i förtidsröstning och i vallokal. 

Förvaltningens bedömning är att ingen av de händelser som rapporterats som incidenter från 
Knivsta kommun behöver anmälas till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30 

Incidentrapport ändrad ordning i valsedelställ än beslutad 

Incidentrapport försening vid öppning av röstningslokal 

Incidentrapport otillbörlig påverkan 

Incidentrapport valpropaganda 

Incidentrapport flertal incidenter förtidsröstning valsedlar 

Incidentrapport flertal incidenter valdagen 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

Åsa Franzén 
Chef kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet påverkar inte barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

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  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-10-04 

Diarienummer 
VN-2022/40 

Valnämnden 

Utvärdering av valet 2022 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden mottar utvärderingen av valet 2022, daterad 2022-10-04.

Sammanfattning av ärendet 

Efter att valet genomförts har Valkansliet genomfört en utvärdering. I utvärderingen finns en 
beskrivning av valdeltagande, röstmottagning samt erfarenheter från röstmottagare och 
valkansliets personal. Utvärderingen kan ligga till grund för genomförandet av framtida val.  

Utvärderingen 

2018 och 2019 genomfördes utvärderingar av valets genomförande. Utvärderingen bygger 
på statistik från röstmottagningen och valnatten samt erfarenheter från röstmottagare och 
valkansliets personal.  

Utvärderingen syftar till att ge en bild av valets genomförande och kan syfta till att underlätta 
genomförandet av kommande val i kommunen.   

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. Utvärderingen innehåller diskussioner om 
arbetsbelastningen och hur arbetet skulle kunna utvecklas framgent vilket om de följs skulle 
kunna innebära ökade kostnader i form av ökade personalkostnader. Beslutet att motta 
utvärderingen innebär dock inga konkreta förslag gällande en sådan utveckling.  

Barnkonsekvensanalys 

Är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-04 

Utvärdering av valet 2022, daterat 2022-10-04 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

Åsa Franzén 

Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Utvärderingen berör valets genomförande, röstmottagares och valkansliets erfarenheter. 
Samtliga är 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 
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Kontor: Kommunledningskontoret 

 

 

 

Utvärdering av 

genomförandet av valet 

2022 

Erfarenheter från Valkansliets arbete  

 
  

Diarienummer: VN-2022/40 
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Sammanfattning 

Söndagen den 11 september 2022 genomfördes val till riksdagen, kommun- och 

regionfullmäktige. Röstningsperioden var mellan 24 augusti och 11 september. 

Under perioden användes två röstningslokaler samt tolv vallokaler.  

På det hela taget är Valkansliet nöjda med valets genomförande. Valkansliets bild 

är att röstmottagarna, i huvudsak, också är nöjda med sitt arbete. Planering och 

noggranna förberedelser inför valet är troligen bidragande faktorer till detta att 

problem med lång köbildning gick att undvika. De nya bestämmelserna med 

avskärmade valsedelställ är problematiska ur ordningssynpunkt och ökar risken 

för sabotage.  

Det uppkom under röstningsperioden fler situationer som behövde lösas snabbt. 

Valnämnden och Valkansliet visade på gott samarbete och handlingskraft och på 

så sätt kunde lösningar hittas fort. Det är dock önskvärt att se över Valkansliet 

organisation inför kommande val för att förstärka beredskapen och att minska den 

sårbarhet som finns med en liten organisation.  
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Kort om valnämnden och valkansliets organisation 

Valnämndens sammansättning under mandatperioden 

Valnämnden under mandatperioden 2018-2022 bestod av nio ledamöter. 

Valnämndens ordförande var Susanne Jakobsson (M), och vice ordförande var 

Bengt-Åke Andersson (KNU). 

Ledamöter under hela mandatperioden var Marcus Österman (S), Stig Pettersson 

(C), Ann Gidlund (KD) och  Germund Sjövall (MP). 

Torkel Ekman (L) var ledamot fram till 24 april 2019. Den 25 april 2019 ersättes 

han av Sven Hedenskog (L). 

Gunnar Parnell ( - ) var ledamot fram till 24 november 2021. Från 25 november 

2021 ersattes han av Anders Eriksson (SD).  

Tommy Ljungström (V) var ledamot fram till 31 augusti 2022. Från 1 september 

2022 ersattes han av Malin Tollbom Kjell.  

Valnämndens sammanträden inför valet 2022 

Inför valet 2022 sammanträdde valnämnden nio gånger, 2021-09-07, 2022-01-20, 

2022-04-07, 2022-06-09, 2022-08-18, 2022-09-01, 2022-09-11, 2022-09-14 och 

2022-10-13.  

Valkansliets organisation 

Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret, beslutade om valkansliets 

organisation. Valsamordnare var Markus Sjölén Gustafsson. Från maj till 

september tjänstgjorde också Elin Mårtensson som valsamordnare på halvtid. 

Stella Vallgårda var nämndsekreterare. Utöver dessa utfördes arbetsuppgifter av 

kanslichef Stina Desroses.  

Andra funktioner inom kommunen, däribland Kommunikationsenheten, Enheten 

för Säkerhet och Beredskap, Kontaktcenter, vaktmästeri, Parkenheten, 

Lokalförsörjning och Knivstafastigheter AB arbetade också med valrelaterade 

frågor.  

På valdagen arbetade 85 röstmottagare i vallokalerna. I förtidsröstningslokalen i 

kommunhuset arbetade 23 röstmottagare (inklusive ambulerande röstmottagare) 

under röstningsperioden. I Alsike skola arbetade ytterligare 8 röstmottagare under 

röstningsperioden.  
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Valdeltagande i valen i Knivsta 2022 

Valet 2022 innebar ett trendbrott gällande valdeltagandet i Knivsta. I valen fram 

till 2018 ökade valdeltagandet i kommunen för varje val. Valdeltagandet i 

riksdagsvalet var alltid högre än i valet till region och kommunfullmäktige, dock 

syns en tydlig nedgång i valdeltagandet för samtliga val 2022. Minskningen var 

tydligare i kommun och regionvalet där valdeltagandet blev lägre än vid valet 

2010. För riksdagsvalet var minskningen i procentenheter mindre. Valdeltagandet 

sjönk jämfört med valet 2018, men det var något högre än valdeltagandet i valet 

2014.  

 

 

Minskningen i valdeltagandet i Knivsta följde en liknande utveckling som 

valdeltagandet i resten av landet. Det finns i dagsläget inte någon förklaring till 

varför valdeltagandet har minskat. På flera håll i landet rapporterades det om 

långa köer och en del bedömare har framhållit att det kan ha bidragit till en viss 

minskning.  

Valkansliet har undersökt huruvida köer var ett problem i Knivsta. Under 

valdagen åkte en medarbetare ut till tre lokaler där partifunktionärer hade 

rapporterat om köbildning. Vid platsbesöken kunde medarbetaren inte märka av 

lång köbildning. Valkansliet har också frågat ordförande i vallokalerna om 

köbildning i vallokalerna. Ingen av dessa menar att köer var ett stort problem i 

Knivsta. Som längst var köerna omkring en halvtimme långa, och då endast 

omkring lunchtid då ett stort antal väljare hade tagit sig till vallokalerna. Samtliga 

vallokaler kunde stänga på lagstadgad tid, d.v.s. klockan 20.00.  

Utifrån beskrivningen ovan drar Valkansliet två slutsatser. Den första är att det var 

en framgångsfaktor att valnämnden fattade beslut om ändring av vallokaler. De 

större vallokalerna tillät bra flöden i lokalerna och att flera valsedelställ kunde 

användas vilket minskade väntetiderna. På så sätt var genomströmningen av 

väljare bättre än på andra ställen i landet och därmed undvek kommunen 

omfattande köbildning. Den andra slutsatsen följer av den första. Eftersom 

Knivsta inte hade lika stora problem med köbildning är det mindre sannolikt att 

Valet 2010 Valet 2014 Valet 2018 Valet 2022

Riksdag 88.33 89.02 91.34 89.18

Kommun 86.87 87.34 88.69 85.66

Region 86.25 86.89 88.06 85.14
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86
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Valdeltagande i valen 2010-2022
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det minskade valdeltagandet beror på just köbildning.  På nästkommande sidor 

redovisas valdeltagandet närmare i respektive val och valdistrikt. 

Valdeltagande i riksdagsvalet 

I valet 2022 hade 13 626 personer i Knivsta rösträtt i valet till riksdagen. 

Valdeltagandet var 89.18 %, vilket är en minskning med 2,16 procentenheter 

jämfört med valet 2018 (91,34 %). 2022 års valdeltagande är dock 0,16 

procentenheter högre än valet 2014 (89,02 %). Nedan redovisas valdeltagandet 

per valdistrikt.  

I två valdistrikt, Boängen och Vrå (vallokaler i Alsike sporthall och i Alsike 

skola) ökade valdeltagandet något. I resten av valdistrikten var valdeltagandet 

lägre vid 2022 års val. Störst minskning var i valdistrikten Gredelby, Sågen, 

Tallbacken och Västra Knivsta.  

Notera att de procenttal som redovisas för respektive valdistrikt i tabellen inte 

anger faktiskt valdeltagande. Ytterligare 707 röster räknades under 

uppsamlingsräkningen vilket innebär att det faktiska deltagandet i valdistrikten är 

något högre. I uppsamlingsräkningen 2018 räknades 447 röster.  

 

Valdistrikt 

RD 

Valdeltagande 

2018 

Valdeltagande 

2022 

Skillnad 

Boängen 89,04 % 89,55 %  +0,51 

Gredelby 86,53 % 79,27 % -7,26 

Husby-

Långhundra 

86,26 % 83,91 % -2,35 

Lagga-Östuna 89,95 % 86,40 % -3,55 

Norra Alsike 89,95 % 86,63 % -3,32 

Sågen 80,95 % 75,66 % -5,29 

Södra Knivsta 83,95 % 79,22 % -4,73 

Tallbacken 80,59 % 73,67 % -6,92 

Vassunda 90,79 % 87,99 % -2,8 

Vrå 89,53 % 90,47 % +0,94 

Västra Knivsta 91,07 % 85,35 % -5,72 

Östra Knivsta 91,51 % 87,37 %  -4,14 

Totalt 91,34 % 89,18 % -2,16 
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Valdeltagande i valet till kommunfullmäktige  

I valet 2022 hade 14 405 personer i Knivsta rösträtt i valet till 

kommunfullmäktige. Valdeltagandet var 85,66 %, vilket är en minskning med 

3,03 procentenheter jämfört med valet 2018 (88,69 %). Nedan redovisas 

valdeltagandet per valdistrikt.  

Valdeltagandet ökade i Boängen 2022 jämfört med 2018. I resterande distrikt var 

valdeltagandet lägre. Störst var minskningen i valdistrikten Gredelby, Sågen, 

Tallbacken och Västra Knivsta.   

Notera att de procenttal som redovisas för respektive valdistrikt i tabellen inte 

anger faktiskt valdeltagande. Ytterligare 649 röster räknades på 

uppsamlingsräkningen vilket innebär att det faktiska deltagandet i valdistrikten är 

något högre. I uppsamlingsräkningen 2018 räknades 383 röster.  

 

 

Valdistrikt 

KF 

Valdeltagande 

2018 

Valdeltagande 

2022 

Skillnad 

Boängen 86,87 % 87,81 % +0,94 

Gredelby 86,15 % 77,10 % -9,05 

Husby-

Långhundra 

85,25 % 82,40 % -2,85 

Lagga-Östuna 87,57 % 84,71 % -2,86 

Norra Alsike 85,50 % 84,33 % -1,17 

Sågen 76,07 % 67,16 % -8,91 

Södra Knivsta 81,56 % 76,00 % -5,56 

Tallbacken 76,82 % 69,31 % -7,51 

Vassunda 87,44 % 85,46 % -1,98 

Vrå 87,21 % 86,63 % -0,58 

Västra Knivsta 91,05 % 84,63 % -6,42 

Östra Knivsta 92,24 % 86,92 % -5,32 

Totalt 88,69 % 85,66 % -3,03 
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Valdeltagande i valet till regionfullmäktige  

I valet 2022 hade 14 405 personer i Knivsta rösträtt i valet till regionfullmäktige. 

Valdeltagandet var 85,14 %, vilket är en minskning med 2,92 procentenheter 

jämfört med valet 2018 (88,06 %). Nedan redovisas valdeltagandet per valdistrikt. 

Valdeltagandet ökade i Boängen, Norra Alsike och Vrå 2022 jämfört med 2018. I 

övriga valdistrikt minskade valdeltagandet. Störst var minskningen i valdistrikten 

Gredelby, Sågen, Tallbacken och Västra Knivsta.  

Notera att de procenttal som redovisas för respektive valdistrikt i tabellen inte 

anger faktiskt valdeltagande. Ytterligare 645 röster räknades på 

uppsamlingsräkningen vilket innebär att det faktiska deltagandet i valdistrikten är 

något högre. I uppsamlingsräkningen 2018 räknades 386 röster.  

 

 

Valdistrikt 

RF 

Valdeltagande 

2018 

Valdeltagande 

2022 

Skillnad 

Boängen 85,71 % 86,85 % 1,14 

Gredelby 85,52 % 76,46 % -9,06 

Husby-

Långhundra 

84,92 % 81,97 % -2,95 

Lagga-Östuna 86,94 % 84,43 % -2,51 

Norra Alsike 84,45 % 84,52 % +0,07 

Sågen 75,53 % 67,42 % -8,11 

Södra Knivsta 81,05 % 74,64 % -6,41 

Tallbacken 76,29 % 69,40 % -6,89 

Vassunda 86,98 % 84,41 % -2,57 

Vrå 86,00 % 86,55 % +0,55 

Västra Knivsta 90,79 % 83,83 % -6,96 

Östra Knivsta 91,63 % 86,31 % -5,32 

Totalt 88,06 % 85,14 % -3,03 
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Förtidsröstningen 2022 

Förtidsröstningen påbörjas 18 dagar före valdagen. Under årets val var 

röstmottagningen i förtidsröstningen öppen mellan 24 augusti till den 11 

september. Valnämnden fattar beslut om antalet röstningslokaler, samt dess 

öppettider. I Knivsta kommun fanns det två röstningslokaler. Den ena var i 

kommunhuset, där lokalen var öppen under hela röstningsperioden, inklusive på 

valdagen. Den andra röstningslokalen fanns i Alsike skola och var öppen från 3 

september till och med 9 september.  

Förtidsröstning i kommunhuset  

Röstningslokalen i Knivsta kommunhus är den röstningslokal som nyttjats av flest 

väljare. I valet 2022 var det 4680 personer som valde att rösta i kommunhuset 

vilket kan jämföras med 4241 personer som förtidsröstade i kommunhuset 2018.  

I linjediagrammet på sidan 10 nedan redovisas antalet personer som röstade i 

kommunhuset under respektive dag i valen till riksdag, kommun och 

region/landsting 2014, 2018 och 2022 samt i valet till Europaparlamentet 2014 

och 2019. Y-axeln visar antalet väljare. X-axeln visar dagarna som 

röstningslokalen var öppen där 1 avser första dagen och 19 avser valdagen. 

Tabellen visar att röstningsmönstret i lokalen 2022 i huvudsak har följt samma 

mönster som vid tidigare val.  

Lägst är antalet röstande första helgen under röstningsperioden (dag 4 och 5). 

Antalet väljare ökar tydligt från måndagen veckan innan valet (dag 13). Flest antal 

förtidsröstar på fredagen (dag 17). Likt valet 2018 innebar den stora ökningen av 

antalet röstande under torsdag-lördag (dag 16-18) att röstningslokalen hade långa 

köer vid stängning. Väljarna som stod i kö då lokalen skulle stänga fick ändå 

rösta, vilket innebar att röstningslokalen inte kunde stäng förrän omkring en 

timme efter planerad stängning. Lägst antal väljare i valet 2022 var söndagen den 

27 augusti då 74 personer förtidsröstade. Flest antal personer röstade fredagen den 

9 september då 564 personer förtidsröstade.  

I stapeldiagrammet på sidan 10 jämförs antalet röstande per dag i 

förtidsröstningen i valet 2018 och valet 2022. Under de båda valen har inga 

förändringar i öppettider gjorts. Likt linjediagrammet syns en ökning från dag 13. 

I stapeldiagrammet syns tydligare att ökningen i antalet väljare per dag var 

kraftigare mot slutet 2022. Sett enbart i antalet väljare ökade antalet som röstade i 

kommunhuset med omkring 10%.  
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Förtidsröstning i Alsike skola 

På grund av de nya bestämmelserna om avskärmade valsedelställ beslutade 

valnämnden att ändra röstningslokalen i Alsike från biblioteket i Alsike skola till 

matsalen i samma skola. Den nya lokalen, behövde användas som vallokal på 

valdagen därför hade öppettiderna justerats en aning, bl.a. var röstningslokalen  

stängd 10-11 september. I tidigare val (2018 och 2019) var röstningslokalen 

öppen torsdag och fredag veckan innan valet men stängd under helgen (dag 1-4), 

under årets val öppnade lokalen för första gången under helgen en vecka innan 

valet (dag 3-4).  

På grund utav en miss i kommunikationen öppnade röstningslokalen två timmar 

senare än planerat första dagen, lördagen den 3 september (dag 3). Trots det 

röstade ändå 66 personer under lördagen (vilket är fler än det totala antalet 

röstande torsdag och fredag i valet 2018). Valkansliet kunde snabbt gå ut med 

information om att lokalen skulle öppna sent och med tanke på det stora antalet 

som förtidsröstade under första helgen i Alsike (dag 4 var det hela 142 väljare, 

endast tre färre än toppnoteringen 2018) bedöms det som att förseningen haft 

obetydlig påverkan på möjligheterna att rösta i Alsike. Totalt förtidsröstade 675 

personer i Alsike skola 2022, sett till det totala antalet röstande är det 110 färre 

väljare än 2018, en minskning med omkring 16 %. Eftersom röstningslokalen var 

öppen under färre dagar tid är det troligt att minskningen framförallt beror på det.  

På sidan 12 presenteras linjediagram för antalet väljare per dag i valen 2022, 2018 

och 2019. Likaså presenteras ett stapeldiagram för antalet väljare per dag i valen 

2022 och 2018. Eftersom dagarna för öppethållande var ändrade inför årets val är 

det svårare att dra några tydliga slutsatser om trender. Två saker kan dock 

konstateras. Den första är att röstningslokalen i Alsike likt tidigare val används i 

betydligt lägre utsträckning än röstningslokalen i Knivsta. Samtidigt är det viktigt 

att tydliggöra att i jämförelse har också röstningslokalen betydligt mer begränsade 

öppettider. Det andra är att flest väljare i Alsike tycks använda röstningslokalen 

under helgerna.  

  

För mer information om röstningslokalernas öppettider 

och resonemanget kring öppethållande i valet 2022 

hänvisas till ärende VN-2022/17. 
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Ambulerande röstmottagning  

Väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kunde ta 

sig till ett röstmottagningsställe och inte heller kunde budrösta hade möjlighet att 

boka ambulerande röstmottagning under förtidsröstningsperioden fram till 

kl.16.00 på valdagen. Totalt genomfördes 4 ambulerande röstmottagningar 

hemma hos väljare varpå 6 väljare röstade. Ingen väljare bokade ambulerande 

röstmottagning på valdagen.  

Ambulerande röstmottagning genomfördes även på två äldreboenden, Estrids gård 

och Vilhelms gård, där boende fick möjlighet att rösta på plats. Antal utbildade 

ambulerande röstmottagare var 8 stycken. Det går inte att veta på förhand hur 

många väljare som kommer boka ambulerande röstmottagning. Valkansliet gör 

bedömningen att det var ett lagom antal ambulerande röstmottagare eftersom 

bemanningen innebar att vi hade kunnat tillmötesgå fler bokningar.  

Sammanfattade slutsatser kring förtidsröstningen, tillgänglighet 

och öppethållande 

Statistiken ovan avser alla väljare som använt röstningslokalerna i Knivsta 

kommun. Det är viktigt att påpeka att siffrorna inte ger en bild över antalet väljare 

i Knivsta som förtidsröstat, även om den absoluta majoriteten av väljarna som 

nyttjade förtidsröstningen är väljare bosatta i Knivsta kommun. Utöver de 

Knivstabor som förtidsröstade mottog också kommunen förtidsröster från andra 

kommuner. Röstmottagarna som arbetade i vallokalerna på valdagen rapporterade 

en ökad arbetsbelastning på grund av det stora antalet förtidsröster. Dessa 

granskas under dagen, men kan enligt nuvarande regelverk inte läggas ner i 

valurnan förrän efter att röstmottagningen avslutats. För ett par vallokaler innebar 

det att rösträkningen påbörjades sent. Därmed förlängdes arbetstiden för 

röstmottagarna och inrapporteringen av valresultatet kom senare.  

I absoluta tal ökade antalet personer som nyttjade kommunens röstningslokaler. 

Likt tidigare val ökar antalet mot slutet av valperioden. På så sätt var det bra att en 

andra röstningslokal fanns i Alsike. Likaså var det klokt att återigen upphandla 

uppdraget för distribution, sortering och transport av förtidsrösterna. Mot 

bakgrund av den tillgängliga statistiken ovan drar Valkansliet slutsatsen att 

förtidsröstningen har fungerat väl och att den har gett väljare goda chanser att 

rösta. 

Samtidigt finns det ett par saker att överväga i planeringen inför kommande val. 

De sista dagarna har förtidsröstningen i kommunhuset ofta problem med 

köbildning. Valnämnden kan inte påverka när väljare bestämmer sig för att rösta, 

men det finns saker att överväga. Inför kommande val bör det finnas beredskap 

för att nyttja dubbla väljarförteckningar. Det är möjligt utifrån vallagen men ökar 

samtidigt administrationen i termer av kontroll och redovisning av antalet väljare.  
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En annan möjlighet är att ha beredskap för längre öppettider. Återigen är det 

möjligt utifrån vallagen, men det blir konsekvenser för bemanningen av 

förtidsröstningen med längre arbetspass och möjligen svårigheter i rekrytering.  

I vidare mening visar resultatet i Alsike att tillgänglighet och öppettider påverkar 

antalet som nyttjar förtidsröstningen. Inför valet 2022 inkom två synpunkter från 

medborgare som ifrågasatte varför möjligheten till förtidsröstning enbart fanns i 

de två större centralorterna. Medborgarna påpekade att det var långt för personer 

på landsbygden att ta sig till röstningslokalerna. Inför varje val ska valnämnden se 

över behovet av röstningslokaler. Analysen som presenteras här kan tjäna som 

grund för en sådan bedömning, dock måste valkansliets personal för valet 2022 

starkt betona att en utökad beredskap för förtidsröstningen inte är möjlig utan att 

en person som kan arbeta enbart med att administrera förtidsröstningen finns på 

plats under röstningsperioden.  

Röstmottagarnas uppfattning om valets genomförande  

Den 20 september skickade Valkansliet ut en enkätundersökning till samtliga 

röstmottagare som arbetade i valet. Samma dag skickades en särskild enkät ut till 

ordförande och vice ordförande i vallokalerna. Frågorna handlade om hur de 

uppfattat arbetsuppgifterna, utbildningen, lokalerna m.m. Nedan redovisas några 

viktiga synpunkter under olika avsnitt. I samband med synpunkterna väljer också 

Valkansliet på vissa ställen att lägga till kompletterande information eller 

kommentarer i kursiv text.  

Den 3 oktober hade 72 av 116 svarat vilket är en svarsfrekvens på 62 % med 

minst en röstmottagare från respektive vallokal som svarat.  

Utbildningen 

Av de som svarat var de flesta nöjda med utbildningen. Både vad gäller innehåll 

och längd. De som arbetade i förtidsröstningen var mindre nöjda med den 

praktiska uppgiften att fylla i en dagrapport än de i vallokal som fick fylla i en 

röstlängd.  

Av de synpunkter som kom in önskade både väljare under förtidsröstning och i 

vallokal att de fått se tydligare hur valsedlarna skulle vara placerade i 

valsedelstället.  

Valkansliet upptäckte också en osäkerhet kring valsedlarnas placering. Troligen 

berodde det till stor del på mängden valsedlar och att Valnämnden valde att följa 

valmyndighetens riktlinjer om att alla namnvalsedlar skulle placeras i 

bokstavsordning. För att motverka bristen skickades en bild på valsedelstället i 

kommunhuset ut till vallokalerna under valdagen. Det tycks ha varit uppskattat 

men kunde ha förtydligats under utbildningen.  
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En del röstmottagare och enskilda partiföreträdare önskade också att valsedlar 

kunde lämnas in valsedlar till vallokalen innan öppning. I årets val hanterade 

Valkansliet 246 000 valsedlar för val- och röstningslokalerna. Det är möjligt att 

se över hur och när valsedlar kan lämnas till vallokalerna, men Valkansliet ställer 

sig kritisk till att ta över ansvaret för att administrera fler valsedlar inom 

befintliga resurser.  

Andra förlag gällande utbildningen var att ta med och visa upp fler delar av 

materialet.  

Information 

De flesta röstmottagare som svarade på frågor om Valkansliets information sade 

sig inte ha någon uppfattning då de inte haft frågor. Av de som svarade var de 

flesta nöjda med informationen. De flesta visste var de skulle vända sig om de 

hade frågor. Inom förtidsröstningen var det  dock fler som var missnöjda, till stor 

del handlade det om att information om schemaläggningen kom sent och de som 

var missnöjda hade önskat få veta tidigare när de skulle jobba.  

Valkansliet fick många frågor kring schemaläggningen i förtidsröstningen. 

Upplägget likt tidigare val, var att en särskild samordnare ansvarade för 

schemaläggningen i förtidsröstningen, därav kunde inte Valkansliet göra mer än 

att hänvisa till schemasamordnaren för respektive röstningslokal eller att själva 

kontakta samordnaren.  

Från samordnarnas sida upplevde de stora problem att nå röstmottagarna och i 

ett fall strul med e-post och dator. I kommunhuset var det betydligt fler 

röstmottagare vilket också kan ha försvårat schemaläggningen. En av de 

slutsatser som valkansliet drog under röstmottagningen var att det behövds mer 

centrala resurser för att administrera schemaläggningen inom valkansliet. Från 

valkansliets sida bör schemaläggning planeras centralt för att säkerställa att den 

fungerar bättre, men då krävs det att mer arbetstid frigörs hos förvaltningen för 

att kunna sköta den administrationen. I princip skulle en person behöva jobba 

heltid enbart med förtidsröstningen och en annan heltid med 

vallokalerna/valdagens arbete under röstningsperioden.   

Samtliga ordförande och vice ordförande rapporterade att de tyckte 

informationen var tydlig och att det var bra kommunikation från Valkansliet. 

Många var väldigt tacksamma över frukten och godiset.   

Arbete i val- eller röstningslokalen 

Röstmottagarna uppgav att de var tillräckligt många både i vallokal och i 

röstningslokalen. Ingen av de svarande ansåg att de var för få. Likaså svarar 

nästan alla att kommunikationen mellan röstmottagare fungerade väl. De som har 

svarat tyckte det fanns tillräckligt med tid för raster även om enstaka personer 
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kommenterade att arbetspassen var långa. Flera röstmottagare påpekade också att 

de var trötta på kvällen. Ingen svarade heller att de var missnöjda med sin 

arbetsinsats.  

Av de 50 röstmottagare som svarade sa sig 40 vara villiga att ställa upp som 

röstmottagare igen, 10 svarade kanske, ingen valde att svara nej.  

Valkansliet tycker att resultaten ovan är glädjande. Samtidigt bör påpekas att de 

personer som var missnöjda troligen valt att inte svara på enkäten.  

Det blev sent för flera valdistrikt. Ett par efterfrågade nya fräscha rösträknare på 

plats från kl. 20.00.  

Lokaler 

Nedan följer specifika kommentarer kring förbättringar av vallokaler. Nedan 

redovisas enbart synpunkter som gällde problem eller förbättringar. Lokaler som 

inte redovisas innebar att röstmottagarna var nöjda med lokalen.  

 Adolfsbergsskolan – under lördagen och söndagen hade lokalen problem 

med larm som gick. En person från Knivstafastigheter fick rycka ut för att 

stänga av larmet.  

 Högåsskolans matsal – lokalen var inte städad. Det var också lite knepigt 

att möblera lokalen så att det inte fanns insyn, dock löste det sig. Återigen 

var det problem med belysningen. Samme person som var på 

Adolfsbergsskolan fick åka dit för att få igång belysningen. Problemet 

kvarstod trots att Valnämnden påpekat problemet 2019.  

 Högåsskolan gymnastiksalen – Vid iordningställandet av lokalen 

rapporterades att det var möbler i nödutgången som röstmottagarna var 

tvungna att flytta för att den skulle kunna användas för utrymning. 

Problemen vid Högåsskolan har rapporterats till ansvariga på skolan och 

Knivsta fastigheter.   

 CIK – båda lokalerna rapporterade att det var väldigt kallt att arbeta i 

lokalen. I Tallbacken upplevde man att mer skyltning hade behövts från 

starten av dagen. Att be folk ta på sig skoskydd var också ett problem.  

 Björkhallen – själva lokalen fungerade väldigt bra enligt röstmottagarna. 

Eftersom bord och stolar fick hämtas från en annan byggnad upplevdes 

möbleringen som lite knepigare. Vägen till från parkeringen hade behövts 

röjas för att två bilar skulle kunna mötas.  

 Ängbyskolan – det var problem att ta sig in i vallokalen på lördagen. 

Valmaterialet stod i ett förråd dit röstmottagarna inte hade tillträde. Vid 

letandet utlöstes ett larm.  

 Alsike skola – lokalen var bra, men eftersom vallokalen inte har uppsikt 

över entrén upplevdes röstmottagningen som mindre säker av 

röstmottagarna.  

 Thunmansskolan – röstmottagarna fick synpunkter från väljare om att man 

önskade mer skyltning från vägen.  

 Kommunhuset – röstmottagarna upplevde lokalen som bättre än den 

tidigare. Samtidigt menade några att utformningen av lokalen gör det svårt 
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att ha uppsikt över lokalen. Röstmottagarna hade också synpunkter på 

städningen.  

Valkansliet upplevde problem med vallokalerna. En lärdom som bör tas med inför 

nästa val är att en person från Knivstafastigheter behöver vara på plats i 

kommunhuset på lördagen då lokalerna möbleras och likaså på söndagen om 

något händer. I år hade vi tur att vi kunde få tag på en person som inte var i tjänst 

men som åkte in och hjälpte tre av vallokalerna. 

Att ringa jourtelefonen var inte hjälpsamt och det hade tagit tid om Relita hade 

behövt åka ut.  

Material  

Nedan följer specifika synpunkter på materialet. De flesta var nöjda med 

materialet.  

 Alsike sporthall – hade tyckt det var bra med fler bord vid 

kontrollräkningen (de hade fem stycken).  

 Alsike sporthall – önskade fler stora skyltar (A3 format).  

 

Flera vallokaler klagade på dåliga valkuvert. Valmyndigheten uppmärksammades 

sent på problemen. Det innebar svårigheter i vissa fall att få ner valsedlarna i 

kuvertet, men det gick.   

Flera vallokaler var missnöjda med kvalitén på valsedelställen. De hände att de 

föll ihop.  

Flera lokaler hade önskat tydligare instruktion om placering av valsedlar i 

valsedelställen.  

Flera vallokaler meddelade att de inte gillade de nya linjalerna.  

Röstmottagarna tog emot de valsedlar som partierna ansvarade för från kl.07.45 

för utläggning i valsedelställ. I samband med den första återsamlingen med 

valnämndens ledamöter efter besök i vallokalerna framfördes synpunkter från 

både partiföreträdare och röstmottagare att tiden med 15 minuter för 

valsedelavlämning och utläggning innan vallokalens öppnande var för lite. 

Ledamöterna lyfte i samband med återsamlingen ett förslag att det vid nästa val 

bör beslutas om möjligheten att lämna valsedlar tidigare med förslaget kl. 07.30 

Särskilda händelser som lyftes i svaren 

Flera vallokaler rapporterade problem med valkuverten. Likaså har nästan alla 

vallokaler rapporterat problem i form av sabotage/omflyttningar vid valsedlarna. 

Det nya systemet med avskärmningar upplevdes som problematiskt för 

röstmottagarna att få bra överblick.  

Flera ordförande tyckte att det var problematiskt att det inte gick att komma fram 

vid rösträkningen. De tidiga valdistrikten hade önskat en snabbare 

överlämning/kontroll av valsedlar i kommunhuset.  
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Erfarenheter från valkansliet  

Valkansliet delar i huvudsak de synpunkter som röstmottagarna har. Utöver det 

som redan tagits upp gällande behov av förstärkning i form av personal i 

förtidsröstningen och resurser från fastighetsbolaget finns ett par saker som bör 

nämnas.  

Valmyndighetens information 

Valmyndigheten gjorde vid flera tillfällen, sent inpå valet, utskick med rättelser i 

information de skickat ut. Det handlade om feltryck och kompletterande 

information till röstmottagare och om nya rutiner. Det innebar merarbete för 

valkansliets personal under det tillfälle som arbetsbelastningen var som störst. 

Risken att missa något eller att göra fel ökade.  

Valet i Knivsta i media 

Som sig bör bevakade media valet. Valsamordnaren deltog i radio vid två 

tillfällen, dels inför valet om de nya vallokalerna, dels efter valet om köbildningen 

(där det rapporterades att vi inte haft samma problem som på andra ställen).  

Vid två andra tillfällen uppmärksammades om brister i valarbetet. Det första 

tillfället berörde incidenten med den försenade öppningen av röstningslokalen i 

Alsike. Felet berodde på den mänskliga faktorn och var såklart beklagligt. Som 

tidigare konstaterats kunde Valkansliet agera snabbt och bedömningen är att det 

inte påverkade möjligheterna att rösta. Det kan dock ha skadat förtroendet hos 

enskilda väljare, även om vi kunde bemöta kritiken direkt i medierna.  

Under valdagen rapporterades det om försvunna valsedlar.  

Under hela röstningsperioden var det generellt många nyheter (i länet, framförallt 

i Uppsala kommun) som berörde fel som begåtts.  

På sociala medier uppkom diskussioner om valhemligheten kunde bevaras vid 

förtidsröstningen. Diskussionerna berodde på okunskap gällande hur 

förtidsrösterna räknas och att man inte kände till att dessa separeras från röstkortet 

och läggs i en urna då de räknas.  

Rekrytering av röstmottagare 

Intresset för att arbeta som röstmottagare i Knivsta kommun har enligt 

Valkansliets bedömning varit stort. Många som tidigare inte arbetat som 

röstmottagare anmälde intresse samtidigt som en stor andel av röstmottagarna som 

tidigare arbetat för Knivsta kommun återkopplade på förfrågan att arbeta i årets 

val. Särskilt framgångsrikt för att nå nya röstmottagare var annonseringarna i 

KnivstaNytt, vilket framkom i samband med de telefonsamtal som hölls med alla 

nya röstmottagare.  
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Valkansliet följde Valmyndighetens rekommenderade principer för rekrytering 

och bemanning, exempel på en sådan princip är opartiskhet. Vidare eftersträvades 

en bra balans av erfarna och nya röstmottagare i varje vallokal. Flertal av de nya 

och erfarna röstmottagarna anmälde intresse att jobba både på valdagen och i 

förtidsröstningen. Valkansliet gjorde bedömningen att en sådan bemanning skulle 

medföra en större sårbarhet inför bortfall av röstmottagare och tilldelade därmed i 

första hand en preliminär placering antingen i vallokal eller i röstningslokal.  

Valkansliet tilldelade 12 personer en preliminär placering som reserv på valdagen 

vilket inledningsvis innebar en reserv per vallokal. Valmyndighetens bedömning 

är att cirka 10 procent av röstmottagarna hoppar av med kort varsel. Bemanningen 

på 12 reserver kan därmed anses ha varit i överkant. Emellertid meddelade flertal 

att de hoppade av nära valdagen vilket innebar att dagarna innan valdagen var alla 

reserver antingen utplacerade i valdistrikt eller avsagt sig arbetet. Valkansliet 

vände sig då till röstmottagare från förtidsröstningen i Alsike varpå 3 

röstmottagare förordnades som reserver på valdagen men med en inskärning i 

deras befattning då det inte hade utbildats för rollerna urnansvarig eller 

längdförare. 

Förslag inför kommande rekryteringar av röstmottagare är att Valnämnden fattar 

beslut om riktlinjer för rekryteringen. Vidare bör antingen ersättningsnivåerna för 

reserverna ses över alternativt fler reserver utses. 
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