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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 tisdagen den 10 maj 
2022 

Plats och tid  

Stadshuset, KS-salen, klockan 16:00–17:55,  
ajournering klockan 16:49–17:02. 

Paragrafer  

15–23 

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 2022-05-10 

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

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Närvarande 

Beslutande 

Johan Pelling (S), ordförande 

Ingemar Virsén (KD), vice ordförande 

Tone Tingsgård (S) §§ 15–22 
Abbas Al-Janabi (S) 
Anders A Aronsson (L) 

Ylva Lindahl (MP) §§ 15–20 
Johan Rendel (M), tjänstgörande ersättare 

Hossein Aminaey (S), tjänstgörande ersättare 
Jan Höglund (V), tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef 

Sofie Blomgren, projektledare 
Cecilia Dokken, HR-koordinator 

Åsa Nordback, lokalansvarig 
Karin Svensson, valhandläggare 

Erik Eriksson, valhandläggare 
Josefin Lindström, nämndsekreterare 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 15 

Val av justerare samt justeringsdag 

 

Beslut  

Valnämnden beslutar  

att utse Ingemar Virsén (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 16 maj 2022.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 16 

Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut  

Valnämnden beslutar  

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

- Fråga om distribution av valsedlar besvaras i samband med § 20, Ordning i 
valsedelställ vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 

- Fråga om ambulerande röstmottagare besvaras i samband med § 19, Antal 

röstmottagare under valdag och förtidsröstning i valen till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 

- Fråga om valsedelsutdelares placering utanför vallokalerna besvaras i 
samband med § 20, Ordning i valsedelställ vid val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 17  

Valnämndens uppföljning av ekonomi per 
mars och verksamhet per april 2022 

VLN-2022-00012 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att godkänna kommunledningskontorets förslag till uppföljning av ekonomi 

per mars och verksamhet per april 2022 enligt bilagd handling, samt 

2. att översända upprättad handling i valnämndens uppföljning till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi per 

mars och verksamhet per april 2022. Uppföljningen innehåller de underlag som ska 

lämnas till kommunstyrelsen avseende delårsbokslut och uppföljning av 
kommunfullmäktiges uppdrag. Samtliga underlag i uppföljningen finns i den bilagda 
handlingen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022 

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

april 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

detsamma. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 18  

Vallokaler och röstningslokaler för 
förtidsröstning med öppettider vid valet till 
riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 

VLN-2022-00014 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att med revideringarna godkänna vallokaler och röstningslokaler för valet 
2022 enligt bilaga 1, 

2. att med revideringarna godkänna öppettider för förtidsröstningslokaler och 

förtidsröstning med begränsat öppethållande enligt bilaga 2, samt 

3. att delegera till presidiet att vid behov fatta beslut om justeringar av redan 

beslutade lokaler och öppettider. 

Sammanfattning 

Valnämnden ska fatta beslut om vilka vallokaler och förtidsröstningslokaler som ska 
användas vid valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 samt vilka 

öppettider som förtidsröstningslokaler och förtidsröstning med begränsat 
öppethållande ska ha.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2022 

• Bilaga 1 Vallokaler och röstningslokaler, RKR2022 

• Bilaga 2 Öppettider förtidsröstning, RKR2022 

Vid sammanträdet föredrar Sofie Blomgren, projektledare, och Erik Eriksson, 

valhandläggare, de lokaländringar och ändringar i öppettider som har skett sedan 
underlaget skickades ut till nämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden noterar att ändringar har gjorts i förslaget. Bilaga 1 revideras enligt 
följande:  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

- Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda centrum ersätter Gottsunda centrum 
- Forumkvarterets lokal fastställs till butikslokal vid ingången 
- Adressen för Studenternas arena ändras till Sjukhusvägen 12 K. 

Bilaga 2 revideras med aktuella öppettider: 

- Björklingebiblioteket: söndag 28 augusti ändras till kl. 11:30–15:00 

- Forumkvarteret: måndag–fredag kl. 10:00–18:30, lördag kl. 10:00–16:30, 

söndag kl. 12:00–16:30, söndag 28 augusti stängt 
- Gottsunda centrum: lördag kl. 11:00–17:00, söndag kl. 12:00–17:00, söndag 28 

augusti stängt 
- Studenternas Arena: lördag kl. 11:00–17:00, söndag kl. 11:00–17:00. 

Därefter ställer ordföranden liggande förslag tillsammans med revideringarna mot 

avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 19  

Antal röstmottagare under valdag och 
förtidsröstning i valen till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 

VLN-2022-00015 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att antalet röstmottagare inklusive ordförande och vice ordförande ska vara 
sju personer per valdistrikt under valdagen med möjlighet att ta in extra 

röstmottagare vid behov och rösträknare efter vallokalens stängning, samt 

2. att antalet röstmottagare under förtidsröstningen ska vara minst två personer 

på plats samtidigt per röstningslokal. 

Sammanfattning 

Valnämnden ansvarar för att utse röstmottagare till valdistrikten.  Valkansliet planerar 
att i valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 grundbemanna 

vallokalerna med sju röstmottagare med möjlighet att utöka med extra rösträknare på 

kvällen eller extra röstmottagare under dagen då valdistriktet eller vallokalens 

utformning motiverar detta. Minst två röstmottagare ska finnas på plats samtidigt i 
varje lokal för förtidsröstning. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 22 april 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 20  

Ordning i valsedelsställ vid val till riksdag, 
region- och kommunfullmäktige 2022 

VLN-2022-00009 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag, region- och 

kommunfullmäktige läggs i bokstavsordning efter partibeteckning, och 

2. att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt i röstningslokalerna. 

Sammanfattning 

Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden beslutar om ordning i valsedelsställ 

på röstmottagningsställen i valet 2022. En likformig presentation av valsedlar gör det 

lätt för väljaren att hitta och för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 21  

Kommunikationsplan för genomförande av val 
till riksdag, region- och kommunfullmäktige 
2022 

VLN-2022-00013 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att godkänna kommunikationsplan för genomförande av val till riksdag, region- 
och kommunfullmäktige 2022. 

Sammanfattning 

Den 11 september 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. 

I kommunikationsplanen framgår det vilka kommunikationsinsatser som planeras in 
samt till vilken målgrupp de riktar sig. Den beskriver också under vilka perioder det 

behövs extra beredskap gällande kommunikationsinsatser. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2022 

• Bilaga 1, Kommunikationsplan för genomförandet av val till riksdag, region- 

och kommunfullmäktige 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 22 

Informationsärenden 

 

Valkansliet informerar om följande: 

• Rekryteringen av röstmottagare och hur det ser ut i dagsläget 

• Länsstyrelsens valkonferens med alla länets kommuner den 9–10 maj 2022 

• Valnämndens medverkan inför och under valet 2022  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-05-10 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 23 

Frågor från nämndens ledamöter 

 

Nämndens frågor anmäldes vid fastställandet av föredragningslistan och besvarades 

under aktuella ärenden. 
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