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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-27 

Diarienummer 
VN-2022/21 

   

 

Valnämnden 

Tjänsteutlåtande - Fullmakt att kvittera ut förtidsröster, röstlängder 
och brevröster i de allmänna valen 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden ger Markus Sjölén Gustafsson, Elin Mårtensson, Marlena Michanek, 
Camilla Tarnvik, Johanna Ehrenkvist, Mikael Sköld och Thor Bentzen fullmakt att 
kvittera ut värdeförsändelser så som  förtidsröster, röstlängder och brevröster i de 
allmänna valen 2022. 

2. Fullmakten gäller under perioden 2022-07-15 till 2022-09-30.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten har tecknat ett avtal med PostNord AB om hantering, transport och leverans 
av värdeförsändelser som kommer levereras till kommunerna under röstningsperioden i de 
allmänna valen 2022. Knivsta kommer ta emot exempelvis röstlängderna och brevröster från 
utlandet som levereras till kommunen. För att kunna ta emot försändelserna behöver 
valnämnden ge anställda i kommunen fullmakt att kvittera ut värdeförsändelserna.  
 

Bakgrund 

Valmyndigheten har tecknat ett avtal med PostNord AB om hantering, transport och leverans 
av värdeförsändelser under röstningsperioden i de allmänna valen 2022. Valnämnden 
kommer bland annat att ta emot valdistriktens röstlängder under perioden 5-7 september.  
 
Från och med den 28 juli kommer utlandsboende kunna göra i ordning och skicka brevröster. 
Brevrösterna skickas direkt till från väljaren till valnämnden och räknas tillsammans med de 
sista rösterna under valnämndens onsdagsräkning den 13 september. Brevrösterna får inte 
öppnas när de anländer till kommunen utan sparas oöppnade fram till onsdagsräkningen. 
Det kan hända att brevröster levereras till kommunen via andra distributionsföretag. Även 
brevröster som gjorts i ordning för tidigt ska tas emot av valnämnden och hanteras i särskild 
ordning. 
 
Röstmottagning på ambassader och konsulat i utlandet startar den 18 augusti och levereras 
till valnämnden via Valmyndigheten och PostNord fram till den 14 september. Förtidsröster 
kommer också att levereras till valnämnden under den 12 och 13 september. Förtidsröster 
som kommer till valnämnden efter att onsdagsräkningen avslutats ska också tas emot av 
valnämnden och förvaras under mandatperioden i särskild ordning.  
 
För att kommunen ska kunna ta emot dessa typer av värdeförsändelser har PostNord bett 
valnämnderna att utfärda särskild fullmakt för att kunna kvittera ut leveranserna. Valnämnden 
har i tidigare val förordnat personal inom vaktmästeri och registratur som tar emot ordinarie 
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postleveranser. Dessutom brukar valnämnden ge valkansliets personal fullmakt att kvittera ut 
rösterna.  
 
Valkansliet föreslår att valnämnden beslutar att utfärda fullmakt till kommunens personal som 
ansvarar för förtidsröstningen samt för valkansliets personal. Det innebär att följande 
personer ska ges mandat att ta emot PostNords leveranser under röstningsperioden.  
 
Markus Sjölén Gustafsson  940607-5615 
Elin Mårtensson  980126-0549 
Marlena Michanek  590626-0368 
Camilla Tarnvik  770626-4889 
Johanna Ehrenkvist  771128-1464 
Mikael Sköld   751016-0414 
Thor Bentzen  670707-0972  
 
Eftersom utlandsröstkort för utvandrade röstberättigade ska skickas ut av Valmyndigheten 
senast 23 juli finns en möjlighet att valnämnden kan ta emot röster som har gjorts i ordning 
för tidigt. Det kan också hända att förtidsröster kommer in veckan efter valdagen. Därför 
föreslår valkansliet att fullmakten ska gälla under perioden 2022-07-15-2022-09-30. 
 

Hantering av kommuninterna och kommunexterna förtidsröster  

Under förtidsröstningen kommer röstningslokalerna ta emot förtidsröster som tillhör väljare 
som tillhör valdistrikt i och utanför Knivsta kommun. Valmyndigheten har tecknat avtal med 
PostNord för upphämtning och utlämning av kommunexterna förtidsröster. Dessa ska 
lämnas in och hämtas ut av valnämnden vid PostNords företagscenter under 
förtidsröstningsperioden om inte valnämnden tecknar ett eget avtal. Valnämnden i Knivsta 
kommun kommer att teckna ett separat avtal för att PostNord ska hämta upp, sortera och 
leverera kommuninterna och kommunexterna förtidsröster. Därmed minskar kommunens 
arbetsbörda. Valnämnden kommer att behålla minst 300 förtidsröster för att dessa ska 
räknas under förtidsröstningen.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-27 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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PostNord 

 

Hanne Natt och Dag 

Tf. Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet påverkar inte 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  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Elin Mårtensson  

Handläggare 
   

Tjänsteskrivelse 
2022-06-02 

Diarienummer 
VN-2022/23 

   

 

Valnämnden 

Rutin för ambulerande röstmottagare i händelse av misstänkt 
covid-19 smitta 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden antar förslaget till rutin för ambulerande röstmottagning i händelse av misstänkt 
covid-19 smitta, daterad 2022-06-02.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Valkansliet har tillsammans med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska tagit fram 
en rutin för ambulerande röstmottagare i händelse av misstänkt covid-19 smitta som en 
specifik smittskyddsåtgärd. Bakgrunden till framtagandet är att Valmyndigheten 
rekommenderat valadministrationen att besluta om specifika smittskyddsåtgärder för 
ambulerande röstmottagare i syfte att den ambulerande röstmottagningen kan genomföras 
på ett säkert sätt.   

 

Bakgrund 

Valmyndigheten framhåller att valadministrationen behöver planera och ha beredskap för att 

kunna genomföra valen på ett säkert sätt vid en mer omfattande smittspridning.  Vidare 

rekommenderas valadministrationen att analysera och vidta åtgärder i vissa avseenden även 

utifrån den nuvarande utgångspunkten att inga restriktioner kommer gälla för att förhindra 

spridning av covid-19 när förtidsröstningen börjar. Målsättningen med åtgärderna är att 

säkerställa att valgenomförandet upplevs som tryggt av alla röstberättigade och att ingen 

röstberättigad väljer att inte rösta som följd av oro.  

En åtgärd avser att tillsammans med kommunal sakkompetens se över utbildning och 

skyddsutrustning samt besluta om specifika skyddsåtgärder för ambulerande röstmottagare i 

syfte att kunna genomföra den ambulerande röstmottagningen på ett säkert sätt.  

Sedan den 1 april är inte längre covid-19 klassad som en samhällsfarlig eller allmänfarlig 

sjukdom. I nuläget finns inga indikationer på en kommande omfattande smittspridning. 

Framtagandet av de specifika skyddsåtgärderna har gjorts i form av en rutin (se VN 2022/23) 

med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) under ett möte den 23 maj.  

Ambulerande röstmottagning 

Enligt 7 kap. 3a § vallagen (2005:837) har väljare som på grund av sjukdom, 

funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe möjlighet att lämna 

sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. Rösten kan lämnas till ambulerande 

röstmottagare i väljarens bostad eller där väljaren befinner sig.   
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Av de röstberättigade som har rätt att begära ambulerande röstmottagning går det att anta att 

många kan ingå i Folkhälsomyndighetens identifierande riskgrupper. Vidare kan ambulerande 

röstmottagare komma i kontakt med väljare som bär på smitta. Valmyndigheten har gjort 

bedömningen att eventuellt fler väljare kommer vara berättigade till ambulerande 

röstmottagning vid de allmänna valen 2022.  

Enligt Folkhälsomyndigheten ska de flesta (allmänheten) inte längre testa sig vid symptom på 

covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är sjuk och har symtom som kan 

vara covid-19 ska stanna hemma och undvika kontakt med andra.  Mot bakgrund av detta 

anser kommunens MAS att röstmottagarna ska tänka lika vid symptom på covid-19 som vid 

konstaterad smitta och därmed tillämpa den framtagna rutinen.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär att valnämnden köper in skyddsutrustning i form av handsprit och munskydd 
för ambulerande röstmottagning. Kostnaden tas från valnämndens driftsbudget 2022.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-02 

Förslag till rutin för ambulerande röstmottagare i händelse av misstänkt covid-19 smitta, 
daterad 2022-06-02 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Åsa Franzén  

Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet påverkar inte 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  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Rutin för ambulerande röstmottagare i händelse av misstänkt covid-19 

smitta   

Innan ambulerande röstmottagare åker ut till väljare:  

 Ambulerande röstmottagare som har symptom på covid-19 ska inte arbeta. 

 Ambulerande röstmottagare ska ringa väljaren innan de åker iväg till väljaren för att 

stämma av att väljaren har sitt röstkort och kan legitimera sig (enligt Valmyndighetens 

manual). I samband med samtalet ska ambulerande röstmottagare fråga väljaren om 

hen har några symptom på covid-19. Om det framkommer att väljaren har symptom på 

covid-19 eller att väljare berättar att hen är i riskgrupp och/ eller är orolig för att bli 

smittad ska röstmottagarna tillämpa följande rutin: 

Innan de går in till väljaren: 

 Sprita händerna med handsprit. 

 Sätta på munskydd som används under hela röstmottagningen. Hur munskydd används 

ges instruktioner om i samband med utbildningen. Instruktionerna ges genom en film 

framtagen av 1177.  

Under röstmottagningen:  

 Hålla avstånd i den mån det går. 

 Erbjuda väljaren munskydd. (Röstmottagarna kan inte kräva att väljaren bär 

munskydd). 

Efter besöket:  

 Sprita händerna med handsprit.  

 Slänga munskyddet. (Om de ambulerande röstmottagarna åker till en ny väljare 

måste de byta munskydd emellan).  

 Sprita händerna med handsprit.  

Övrigt:  

Om väljaren angett att hen är orolig för att bli smittad bör de ambulerande röstmottagarna 

sprita händerna en ytterligare gång så att väljaren ser det i syfte att minska oro eller obehag.  

Skyddsmaterial: 

 Handsprit. 

 Ett munskydd per röstmottagare och per ambulerande röstmottagning.  

 Ett munskydd att erbjuda väljaren.  
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-27 

Diarienummer 
VN-2022/22 

   

 

Valnämnden 

Tjänsteskrivelse - Fastställande av information till partier inför de 
allmänna valen 2022 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden fastställer förslaget till information till partier inför de allmänna valen 2022, 
daterat 2022-05-27.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Valnämndens kommunikationsplan som antogs av valnämnden 20 januari 2022. Ska 
valkansliet ta fram information till partierna som deltar i de allmänna valen 2022. 
Informationen har nu sammanställts.  

 

Bakgrund 

Den 9 september 2021 uppdrog valnämnden att ta fram en informationsplan. Den 20 januari 
2022 fastställdes informationsplanen, valnämndens protokoll 2022-01-20, §6. Enligt 
informationsplanen ska valkansliet ta fram information till partierna som deltar i valet och till 
förtroendevalda. Informationen ska bland annat innehålla information om valsedeldistribution 
samt förhållningsregler för kampanjande. Alla som är röstberättigade i Knivsta kommun ska 
också få information om vad valen avser, hur man röstar, vart och när det går att rösta. 

Valkansliet använder bland annat kommunens hemsida för att sprida information, men har 
också tagit fram ett samlat informationsmaterial som riktar sig till de förtroendevalda.  

Informationen innehåller: 

 viktiga datum,  

 kontaktuppgifter till valkansliet och valnämnden, 

 en beskrivning av valnämndens ansvar,  

 information om distribution av valsedlar,  

 nyheter i valet 2022 (både i vallagen och i Knivsta kommun), 

 uppgifter om förtidsröstningslokaler, vallokaler, dess öppettider samt 
onsdagsräkningen,  

 information om ordningsregler för vallokaler, och 

 säkerhetsfrågor. 

 

Utöver valnämndens information kommer polisen besöka fullmäktige i juni för att prata om 
säkerhet och hotbild inför valet. Valkansliet har också föreslagit att den handledning för 
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personsäkerhet för förtroendevalda som togs fram 2018 samt Säkerhetspolisens manual 
Personlig säkerhet 2021 ska lämnas som bilagor. Valkansliet föreslår att informationen 
distribueras genom gruppledarna i fullmäktige samt att informationen tillgängliggörs på 
webben.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget innebär ingen ekonomisk konsekvens.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-27 

Information till partier infor de allmänna valen 2022, daterat 2022-05-27 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Gruppledare i fullmäktige 

 

 

 

 

 

Hanne Natt och Dag 

Tf. Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Informationen riktar sig till partier som deltar i valen samt till personer som kandiderar. För att 
vara valbar är personen minst 18 år.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga kända.  

 

 

 

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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Information till partier inför 

de allmänna valen 2022 

Valnämnden förslag daterat 2022-05-27 
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1 Allmänt om informationen  

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

mandatperioden 2023-2026. Valnämnden i Knivsta kommun är lokal 

valmyndighet och ansvarar bland annat för vallokaler, förtidsröstningen i 

kommunen samt för den preliminära rösträkningen.  

Det här informationsbladet riktar sig till partier som planerar att delta i valet i 

Knivsta och innehåller bland annat information om ordningsföreskrifter i och runt 

vallokaler, samt uppgifter om var och när val- och förtidsröstningslokaler är 

öppna. Syftet med informationen är att säkerställa att partier som deltar kan göra 

det på ett tryggt och likvärdigt sätt.  

För allmän information till partier som ställer upp i valet 2022 hänvisar vi till 

Valmyndighetens hemsida som du hittar genom att klicka på den här länken.  

 

Susanne Jakobsson 

Ordförande i valnämnden  

Knivsta kommun 
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1.1 Datum att hålla koll på: 

 

28 juli 2022  Första dagen som svenskar som befinner sig utomlands kan 

   göra i ordning och skicka iväg sin brevröst från utlandet.  

 

12 augusti 2022 Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Anmälan 

görs till valmyndigheten. Detta är obligatoriskt för partier 

som vill delta och krävs för att beställa valsedlar.  

 

18 augusti 2022 Förtidsröstningen på svenska konsulat och ambassader i 

utlandet öppnar.  

 

18 augusti 2022 Första dag som väljare kan göra i ordning en budröst i 

Sverige. Budrösten kan inte lämnas in förrän då 

förtidsröstningen öppnar.  

 

24 augusti 2022 Förtidsröstningen öppnar. För mer information om 

förtidsröstningen i Knivsta se avsnitt 3.1.1 och 3.1.3.  

 

9 september 2022 Sista dag för kandidater att lämna in samtycke. Gäller de 

kandidater som inte är anmälda av ett parti, det vill säga 

kandidater som inte står på låsta listor.  

 

11 september 2022 Valdag. Vallokalerna i Knivsta är öppna mellan 08.00 och 

20.00. För mer information se avsnitt 3.1.2-3.1.3 

 

14 september 2022 Valnämndens uppsamlingsräkning. Valnämnden räknar de 

sista förtidsrösterna. Rösträkningen är offentlig. För mer 

information se avsnitt 3.1.4 och 4.1.3. 
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1.2 Kontaktuppgifter 

1.2.1 Valfrågor 

För allmänna frågor om valet hänvisas ni till valkansliets telefon: 018 34 71 11. 

Valkansliet kan nås under normal arbetstid samt under lördagen den 10 september 

mellan kl. 10.00-14.00. Valkansliet och valnämnden kommer finnas närvarande i 

kommunhuset under hela valdagen.  

Under andra tidpunkter kan ni ta kontakt via e-post: valkansli@knivsta.se. 

Det går också bra att kontakta Knivsta Kontaktcenter på telefon: 018 34 70 00. 

För allmänna frågor är e-posten: knivsta@knivsta.se. 

Information om de allmänna valen 2022 finns också på  

Knivsta kommuns hemsida: www.knivsta.se 

Valmyndighetens hemsida: www.val.se  

1.2.2 Valnämnden 

Valnämnden ansvarar för frågor om val samt de uppgifter som ankommer på den 

lokala valmyndigheten vid val och folkomröstningar.  

 

Valnämnden består av:  

 

Susanne Jakobsson (M) ordförande 

Bengt-Åke Andersson (KNU), vice ordförande 

Marcus Österman (S), ledamot 

Stig Pettersson (C), ledamot 

Ann Gidlund (KD), ledamot 

Sven Hedenskog (L), ledamot 

Germund Sjövall (MP), ledamot 

Anders Eriksson (SD), ledamot 

Tommy Ljungström (V), ledamot 
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2 Det svenska valsystemet 

I Sverige sker ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige den 

andra söndagen i september vart fjärde år. Det senaste valet genomfördes den 9 

september 2018. Valet 11 september 2022 gäller för mandatperioden 2023-2026.  

Det svenska valsystemet är robust genom att valet är decentraliserat, manuellt och 

transparent. Valmyndigheten är nationell valmyndighet. Länsstyrelsen är regional 

valmyndighet och kommunerna är lokal valmyndighet.  

2.1 Valnämndens ansvar 

Valnämnden ansvarar för genomförandet av valet bl.a. genom att: 

• Rekrytera, utbilda och förordna röstmottagare, 

• Ordna val- och röstningslokaler, samt ansvarar för visst material,  

• Att lägga ut samtliga valsedlar för partier som ställer upp i valen,  

• Ordning i val- och röstningslokaler, 

• Genomföra den preliminära rösträkningen på valnatten,  

• Transport av valsedlar och röstprotokoll till Länsstyrelsen,   

• Genomföra uppsamlingsräkning (onsdagsräkningen) av bl.a. sent inkomna 

förtidsröster.  

2.1.1 Distribution av valsedlar 

Partier som ställer upp i valet har ansvar för att distribuera valsedlar till 

vallokalerna med undantag för de valsedlar som valnämnden ansvarar för att 

tillhandahålla i 8 kap. 2 § vallagen. Valnämnden, genom röstmottagarna ansvarar 

för utläggning av alla valsedlar i valsedelställen (se avsnitt 2.2.1).  

Valnämnden har beslutat att inte erbjuda ytterligare distribution av valsedlar till 

partier som deltar i valet. Det innebär:  

• att partier som inte har rätt till utläggning själva ansvarar för distribution av 

parti- och namnvalsedlar till respektive röstmottagningsställe.  

• att partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar fortfarande ansvarar för 

att distribuera namnvalsedlar till respektive röstmottagningsställe.  

Röstmottagarna i vallokalerna på valdagen kommer att ta emot parti- och 

namnvalsedlarna från kl. 07.45 (15 minuter innan vallokalen öppnar) för 

utläggning. 
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2.2 Nyheter i valet 2022 

2.2.1 Nyheter i vallagen 

Den 1 februari 2022 infördes vissa nyheter i vallagen (2005:827). Ändringarna 

innebär bl.a. följande:  

• Valmyndigheten har fått ansvar att ta fram gemensamt utbildningsmaterial för 

valet,  

• Valnämnden ska använda utbildningsmaterialet vid utbildning av 

röstmottagare.  

• Det har förtydligats att en väljare ensam ska göra i ordning sina röster bakom 

valskärmen. Röstmottagare ska på begäran hjälpa väljare som behöver det. 

Röstmottagare har tystnadsplikt.  

• Valnämnden ska lägga ut samtliga valsedlar i valsedelställen. Det gäller även 

partiernas namnvalsedlar, dock ansvarar valnämnden inte för distribution av 

namnvalsedlarna.  

• Röstmottagare ska på begäran hjälpa väljare att plocka valsedlar.  

• Den som inte följer röstmottagarnas anvisning får uppmanas att tillfälligt 

lämna lokalen, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av 

röstmottagningen.  

Sedan 2019 gäller också att valsedelställen ska vara avskärmade. En väljare åt 

gången ska välja sina valsedlar utan insyn. Valkuverten ska fortfarande göras i 

ordning i valsedelställ.  

2.2.2 Nyheter i Knivsta kommun 

Till följd av bestämmelserna om avskärmade valsedelställ kommer samtliga val- 

och röstningslokaler att utrustas med fler valsedelställ för att minska kötiden. 

Valkuverten kommer att delas ut av röstmottagare efter att väljarna har plockat 

sina valsedlar för att undvika att rösterna inte görs i ordning bakom valskärmen.  

Till följd av att val- och röstningslokalerna utrustas med fler valsedelställ och för 

att säkerställa att väljare ska kunna hålla avstånd i vallokaler i händelse av ökad 

smittspridning har ett antal val- och röstningslokaler ändrats. För mer information 

se avsnitt 4.  

3 Val- och röstningslokaler 

3.1 Förtidsröstning 

Förtidsröstningen pågår mellan 24 augusti till och med att vallokalerna stänger på 

valdagen den 11 september. Minst en röstningslokal kommer vara öppen varje dag 

under förtidsröstningsperioden. För öppettider i förtidsröstningen se avsnitt 5.   
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Notera att partiers namnvalsedlar måste levereras av partierna till 

röstningslokalerna. Valnämnden kommer placera ut och fylla på dessa så länge 

namnvalsedlar finns tillgängliga. Röstmottagarna kommer kontrollera vilket eller 

vilka val som partiet ställer upp i och sedan placera valsedlarna i valsedelställen.  

Distrikt Lokal Adress 

Förtidsröstning F.d. cafét, kommunhuset (ny) Centralvägen 18 (Knivsta) 

Förtidsröstning  Matsalen, Alsike skola (ny) Brunnbyvägen 30 (Alsike) 

 

3.2 Valdistrikt och vallokaler 

Knivsta kommun har tolv valdistrikt. Till varje valdistrikt kommer det finnas en 

vallokal dit väljaren kan gå på valdagen för att rösta.  

Notera att partiers namnvalsedlar måste levereras av partierna till vallokalerna. 

Valnämnden kommer placera ut och fylla på dessa så länge namnvalsedlar finns 

tillgängliga. Röstmottagarna kommer kontrollera vilket eller vilka val som partiet 

ställer upp i och sedan placera valsedlarna i valsedelställen.  

 

Distrikt Lokal Adress 

Boängen Alsike sporthall (ny) Morkullegatan 4 

(Alsike) 

Gredelby Gymnastiksal, 

Högåsskolan  

Lertagsvägen 1A 

(Knivsta) 

Husby-Långhundra Gymnastiksal, 

Långhundra skola 

(Husby-Långhundra) 

Lagga-Östuna Gymnastiksal.        

Lagga skola 

(Lagga) 

Norra Alsike Skolrestaurang, 

Adolfsbergsskolan (ny) 

Lustigkullagatan 18 

(Alsike)  

Sågen  Skolrestaurang, 

Högåsskolan (flyttad) 

Lertagsvägen 1A 

(Knivsta) 

Södra Knivsta Sporthall B (stora delen), 

CIK (ny) 

Parkvägen 31A 

(Knivsta) 

Tallbacken Sporthall B          

(mindre delen), CIK (ny) 

Parkvägen 31A 

(Knivsta) 

Vassunda Björkhallen (ny) Edeby 35 
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Vrå Skolrestaurangen,   

Alsike skola 

Brunnbyvägen 30 

(Alsike) 

Västra Knivsta Skolrestaurangen, 

Ängbyskolan 

Fikonvägen 4     

(Knivsta) 

Östra Knivsta Skolrestaurangen, 

Thunmansskolan 

(flyttad) 

Södervägen 18A 

(Knivsta) 

 

3.3 Öppettider 

Vallokalerna kommer att vara öppna på valdagen den 11 september mellan kl. 

8.00-20.00. Om det finns väljare i vallokalen efter kl. 20.00 kommer 

röstmottagarna ta emot deras röster innan röstmottagningen avslutas.  

Efter att röstmottagningen avslutas påbörjas rösträkningen. Rösträkningen är 

offentlig och röstmottagarna kommer att ställa i ordning platser där de som vill 

kan se på rösträkningen. Notera att röstmottagarna kommer att anvisa allmänheten 

till särskilda platser av säkerhetsskäl. Det är viktigt att följa röstmottagarnas 

instruktioner under rösträkningen.  

Minst en röstningslokal (för förtidsröstning) kommer vara öppen varje dag i 

kommunen mellan den 24 augusti fram till och med på valdagen. 

Röstmottagningen kommer ha följande öppettider.  

Förtid 1 är lokalen i kommunhuset, förtid 2 är lokalen i Alsike:  

Dag Ons 

24/8 

Tors 

25/8 

Fre 

26/8 

Lör 

27/8 

Sön 

28/8 

Mån 

29/8 

Tis 

30/8 

Ons 

31/8 

Tors 

1/9 

Förtid 

1 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

12:00-

16:00 

12:00-

16:00 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

Förtid 

2 

         

  

Dag Fre 

2/9 

Lör 

3/9 

Sön 

4/9 

Mån 

5/9 

Tis 

6/9 

Ons 

7/9 

Tors 

8/9 

Fre 

9/9 

Lör 

10/9 

Förtid 

1 

12:00-

19:00 

10:00-

16:00 

10:00-

16:00 

8:00-

19:00 

8:00-

19:00 

8:00-

19:00 

8:00-

19:00 

8:00-

19:00 

10:00-

16:00 

Förtid 

2 

 10:00-

16:00 

10:00-

16:00 

16:00-

19:00 

16:00-

19:00 

16:00-

19:00 

16:00-

19:00 

16:00-

19:00 
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3.4 Onsdagsräkningen 

Onsdagen den 14 september kommer valnämnden att genomföra 

uppsamlingsräkning av de förtidsröster som inte räknats i vallokalen under 

valnatten. Rösträkningen planerar att inledas kl. 09.00 i Tilassalen i 

kommunhuset. Rösträkningen är offentlig och det kommer att ställas i ordning 

platser där allmänheten kan titta på.  

  

Dag Sön 

11/9 

Förtid 

1 

08:00-

20:00 

Förtid 

2 
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4 Ordningsföreskrifter i Knivsta kommun 

Röstmottagarna ansvarar för ordningen i röstmottagning och på ställen i 

anslutning till dessa. För att säkerställa att väljare inte utsätts för störningar eller 

påverkan under röstningen har valnämnden beslutat ordningsföreskrifter för 

röstmottagningsställen. Som parti som deltar i valet behöver ni följa 

röstmottagarnas instruktioner. Alla frånsteg från föreskriven ordning kommer att 

anmälas till valnämnden.  

4.1 Förbud mot propaganda i eller i anslutning till 

röstmottagning 

Det råder förbud för propaganda i eller i utrymmen intill röstmottagningsställen 

enligt 8 kap. 3 § vallagen.  

Det innebär att exempelvis kampanjande, affischering, valmöten eller liknande 

inte får förekomma inom eller vid de byggnader som används som 

röstmottagningsställen. Vidare ska väljarna kunna ta sig in i vallokalen utan att 

utsättas för propaganda. Därför gäller förbudet mot propaganda 50 meter från 

ingången till en byggnad som används som röstmottagningsställe och som ligger 

direkt mot allmän plats.   

Partisymboler eller politiska budskap på kläder, väskor, pins eller lådor måste 

också täckas över om en person ska gå in i vallokalen. Det gäller exempelvis för 

en partifunktionär som vill använda en toalett eller som själv ska rösta.  

Det enda undantaget mot förbudet mot propaganda är då partifunktionärer står och  

delar ut valsedlar till utanför vallokalen, men inte lämna annat material som 

broschyrer, godis eller blommor till väljarna. Valsedelutdelningen är enbart 

tillåten om den inte uppfattas som påträngande för väljaren! Det innebär 

exempelvis att partifunktionärer inte ska insistera på att väljare tar emot valsedlar 

och att väljare som vill ska ha möjlighet att gå in i vallokalen utan att möta 

valsedelutdelare.  

4.2 Likvärdig valsedelsplacering 

Alla valsedlar kommer att placeras i valsedelställ inne i vallokalen. Det är 

röstmottagarna som placerar ut alla valsedlar och fyller på dessa. Partifunktionärer 

som följer instruktionerna i 4.1.2 har rätt att gå in i vallokalen och undersöka vilka 

valsedlar som finns, men ni får inte flytta om, eller själva fylla på med valsedlar!  

Om ni uppfattar att något är fel så ta kontakt med röstmottagarna.  

Valsedlarna kommer att placeras likformigt och ordnat i bokstavsordning. I ett 

ställ kommer de partivalsedlar och blanka valsedlar som valnämnden ansvarar för 

placeras i bokstavsordning i kolumner efter val (riksdag – gul, kommun – vit och 

region – blå). I resterande valsedelställ kommer namnvalsedlar ställas ut i 
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bokstavsordning i partibeteckning. Valsedlar av varje val ska alltid ställas i egen 

rad. Om ett parti enbart ställer upp i ett val lämnas facken för de andra valtyperna 

tomma på samma rad.  

Nedan följer en illustration för hur valsedlarna är tänkt att placeras:  

Riksdag Kommun Region 

Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna 
Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 

- - Regionalt parti som bara 

ställer upp i 

regionfullmäktige 

Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ 

- Knivsta.nu - 

Liberalerna (tidigare 

Folkpartiet) 

Liberalerna (tidigare 

Folkpartiet) 

Liberalerna (tidigare 

Folkpartiet) 

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna Moderaterna Moderaterna 

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Blank valsedel för riksdag Blank valsedel för 

kommunfullmäktige 
Blank valsedel för 

regionfullmäktige 

 

4.3 Röstmottagningens och rösträkningens offentlighet  

Röstmottagningen och rösträkningen är offentlig. Det innebär att allmänheten har 

tillträde till vallokaler och får titta på förrättningen så länge det inte stör eller 

påverkar väljare eller röstmottagare.  

Röstmottagare kommer att ställa i ordning särskilda platser dit personer som vill 

närvara vid röstmottagning eller rösträkning ska anvisas. Om någon missköter sig 

har röstmottagare rätt att be personen att tillfälligt lämna röstmottagningsstället. 

Vid större störningar kan röstmottagningen avbrytas.  
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5 Säkerhet 

Valnämnden har förstärkt säkerhetsarbetet kring genomförandet av valet 2022. 

Säkerhetsarbetet belyser särskilt en ökad risk för antagonistiska hot som syftar till 

att påverka både genomförandet av eller förtroendet för genomförandet av av val.  

Valmyndigheten bedömer att ingen aktör har förmåga att systematiskt påverka 

valresultatet. Det beror på att valsystemet är manuellt, decentraliserat och 

transparent vilket skapar en inneboende motståndskraft mot påverkan av 

valresultatet.  

Valsystemet har flera av varandra oberoende processer för att säkerställa att 

valresultatet är rättssäkert.  

Valmyndigheten bedömer dock att det finns ett antal aktörer som har förmåga att 

påverka valens genomförande eller förtroendet för genomförandet. Valnämnden 

har därför arbetat tillsammans med Valmyndigheten, MSB, Polisen, Länsstyrelsen 

och övriga kommuner i länet för att höja beredskapen. Valnämnden kommer ha en 

ökad beredskap för att hantera incidenter under valperioden.  

5.1 Personsäkerhet  

Det är partierna som ansvarar för utbildning i säkerhetsfrågor för partifunktionärer 

under valrörelsen. Valnämnden kommer att samla in kontaktuppgifter till samtliga 

partier som sitter i fullmäktige och föra en nära kontakt med dem under 

valrörelsen. I händelse av incident under valdagen kommer samlingsplats vara i 

Kvallsta i kommunhuset. I kommunhuset kommer det finnas säkerhetsvakt under 

valdagen och onsdagsräkningen.  

För mer information kommer Valnämnden distribuera Säkerhetspolisens (SÄPO) 

manual Personlig säkerhet 2021, samt Handledning för personsäkerhet för 

förtroendevalda som togs fram av Enheten för säkerhet och beredskap (ESB) inför 

valet 2018.  

Är det en akut situation ska ni alltid kontakta räddningstjänsten via 112.  

5.2 Informationspåverkan 

Informationspåverkan genomförs i syfte att påverka olika målgruppers 

uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. MSB bedömer att det finns en risk 

att främmande makt kan komma att försöka påverka förtroendet av valet t.ex. 

genom vilseledning, desinformation och propaganda, exempelvis genom fake 

news och trollfabriker. Knivsta kommun kommer att ha nära kontakt med 

röstmottagningsställena och kommer att publicera information genom egna 

kanaler så som på hemsidan, via kommunens Facebook eller genom lokala 

medier.  
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Vi ber partiföreträdare att vara vaksamma på inlägg som kan komma att spridas på 

sociala medier och att förhålla sig kritiskt till informationen. Om ni skulle 

upptäcka något inlägg som handlar om oegentligheter vid röstmottagningen ber vi 

er att kontakta valkansliet. Gäller informationen val i andra delar av landet 

hänvisar vi till respektive kommuns valnämnd och Valmyndigheten.  
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Dokumentnr. Dokumenttitel Ankomstdatum Färdigst/exp‐datum Ansvarig person
VN‐2022/20‐2 Delegationsbeslut‐Deltagande på Valkonferens 2022 i 
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VN‐2022/20‐1 Delegationsbeslut‐ Deltagande på Valkonferens 2022 i 
Uppsala län 9 och 10 maj

2022‐04‐07 Elin Mårtensson

VN‐2022/15‐1 Delegationsbeslut ‐ behörighet och åtkomst för valkansliet till 
Valid

2022‐04‐22 Markus Sjölén Gustafsson
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