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Postadress: Uppsala kommun, valnämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: valnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Valnämndens protokoll onsdagen den 12 
oktober 2022 

Plats och tid  

Stadshuset, Rutger Sernander samt via Microsoft teams, klockan 16:00–16:25. 

Paragrafer  

50–53 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollförare 

Josefin Lindström, nämndsekreterare 

  

Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-12 

mailto:valnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Närvarande 

Beslutande 

Johan Pelling (S), ordförande 

Ingemar Virsén (KD), vice ordförande §§ 52–53, deltar på distans 

Abbas Al-Janabi (S), deltar på distans 
Anders A Aronsson (L), deltar på distans 
Kajsa Lindner (C), deltar på distans 

Johan Rendel (M), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 

Övriga närvarande 

Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef 

Josefin Lindström, nämndsekreterare 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 50 

Val av justerare samt justeringsdag 

 

Beslut  

Valnämnden beslutar  

att utse Anders A Aronsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 12 oktober 2022.   
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 51 

Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut  

Valnämnden beslutar  

att fastställa utsänd föredragningslista.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 52  

Valnämndens uppföljning av ekonomi och 
verksamhet per augusti 2022 

VLN-2022-00012 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att godkänna kommunledningskontorets förslag till uppföljning av ekonomi 

verksamhet per augusti 2022 enligt bilagd handling, samt 

2. att översända upprättad handling i valnämndens uppföljning till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi 

verksamhet per augusti 2022. Uppföljningen innehåller de underlag som ska lämnas till 

kommunstyrelsen avseende delårsbokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges 
uppdrag. Samtliga underlag i uppföljningen finns i bilaga 1. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2022 

• Bilaga 1, Valnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 

2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 

förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar så. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-10-12 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 53  

Delegationsbeslut för perioden 9 augusti till 4 
oktober 2022 

VLN-2022-00002 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 9 augusti till 4 oktober 

2022 till protokollet. 

Sammanfattning 

• Förteckning över delegationsbeslut för perioden 9 augusti till 4 oktober 2022 

 

 


	Valnämndens protokoll onsdagen den 12 oktober 2022
	Plats och tid
	Paragrafer
	Justering
	Protokollförare

	Närvarande
	Beslutande
	Övriga närvarande


	§ 50
	Val av justerare samt justeringsdag
	Beslut

	§ 51
	Fastställande av föredragningslista
	Beslut

	§ 52
	Valnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2022
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	§ 53
	Delegationsbeslut för perioden 9 augusti till 4 oktober 2022
	Beslut
	Sammanfattning


