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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 14 
september 2022 

Plats och tid  

Ekonomikum, sal B154, klockan 09:00–21:10. 

Paragrafer  

47–49 

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 2022-09-14 

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


Sida 2 (5) 

 

Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-14 

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) 
Anders A Aronsson (L) 

Hossein Aminaey (S), tjänstgörande ersättare 

Jan Höglund (V), tjänstgörande ersättare 
Johan Rendel (M), tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Josefin Lindström, nämndsekreterare 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-14 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 47 

Val av justerare samt justeringsdag 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

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

Protokoll 2022-09-14 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 48 

Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-09-14 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 49  

Valnämndens preliminära rösträkning 

VLN-2022-00058 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att godkänna granskning och räkning av röster, samt 

2. att överlämna materialet till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Sammanfattning 

Enligt 12 kap. 1 § vallagen (2005:837) ska valnämnden sammanträda för att granska 
och räkna de röster som inte räknats på röstmottagningsställena. Sammanträdet är 

offentligt. 

Närvaroanteckningar 

Valnämndens preliminära rösträkning ägde rum kl. 9.00–21.10. Följande ledamöter 

avvek innan avslut, detta påverkade inte beslutsförheten. Hossein Aminaey (S), 

tjänstgörande ersättare, närvarade kl. 9.00–17.25, Tone Tingsgård (S) närvarade kl. 

9.00–18.00. 
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