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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 7 juni 
2022 

Plats och tid  

Stadshuset, Dag Hammarskjöld, samt via Microsoft teams, klockan 16:00–18:15,  
ajournering klockan 17.16–17.25. 

Paragrafer  

24–36 

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 2022-06-07 

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

Protokoll 2022-06-07 

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) 
Abbas Al-Janabi (S), deltar på distans 
Anders A Aronsson (L) §§ 25–36 

Ylva Lindahl (MP) 
Jan Öman (M) 

Kajsa Lindner (C), deltar på distans 
Johan Rendel (M), tjänstgörande ersättare § 24 
Jan Höglund (V), tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hossein Aminaey (S) §§ 26–36 
Johan Rendel (M) §§ 25–36 

Övriga närvarande 

Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef §§ 24–29, 35–36 

Sofie Blomgren, projektledare §§ 24–31 

Åsa Tingström, handläggare §§ 24–26 

Erik Eriksson, valhandläggare §§ 24–31 
Katarina Gustafsson, enhetschef för enheten för klimat och mänskliga rättigheter §§ 

24–26 

Anders Fridborg, säkerhetschef § 26 
Josefin Lindström, nämndsekreterare 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 24 

Val av justerare samt justeringsdag 

 

Beslut  

Valnämnden beslutar  

att utse Ingemar Virsén (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 14 juni 2022.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 25 

Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut  

Valnämnden beslutar  

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

- Initiativärende från Anders A Aronsson (L) – Förslag om distribution om 
namnvalsedlar. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 26 

Informationsärenden 

 

Följande information ges till nämnden: 

• Information från hållbarhetsavdelningen om deras arbete med valet 2022 

• Information från avdelningen för trygghet, säkerhet och beredskap om 

arbetet med valet 2022 

• Information om utbildning för röstmottagare 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 27  

Ledsagning vid val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 

VLN-2022-00022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att valnämnden ska stå för kostnaden när personer som har beviljats ledsagning i 

biståndsbeslut använder ledsagning för att rösta vid val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022. 

Sammanfattning 

Valnämnden ska planera för att valen kan organiseras och genomföras på ett sådant 
sätt att alla röstberättigade ges goda förutsättningar att rösta. Vissa av Uppsala 

kommuns röstberättigade medborgare har behov av ledsagning för att kunna ta sig till 
ett röstmottagningsställe. För att ge dessa personer ökad möjlighet att rösta föreslås 
valnämnden täcka kostnaden för ledsagning vid röstning i valen till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 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 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 28  

Sista tidpunkt för beställning av ambulerande 
röstmottagning på valdagen 

VLN-2022-00005 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att bokning av ambulerande röstmottagning ska ske senast kl. 12:00 på 

valdagen i enlighet med föredragningen, samt 

2. att turordningen för bokningar av ambulerande röstmottagning sker i enlighet 

med föredragningen. 

Sammanfattning 

På valdagen kan väljare boka ambulerande röstmottagning. För att kunna planera och 

fullfölja dessa bokningar behöver valnämnden besluta om ett sista klockslag för 

bokning. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2022 

• Bilaga 1, Valmyndighetens ställningstagande angående tidsramar för 

ambulerande röstmottagning, daterat den 24 april 2020 

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 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 29  

Korrigering av felavprickning i röstlängd samt 
nekande att rösta 

VLN-2022-00020 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att ge befogenhet till valdistriktens ordförande att korrigera felaktiga 

avprickningar i röstlängden samt att neka en väljare att rösta enligt 
tjänsteskrivelsen daterad den 18 maj 2022. 

Sammanfattning 

För att kunna korrigera en felavprickning i röstlängden ska valnämnden besluta om de 
principer som gäller för detta och ge valdistriktens ordförande samt vice ordförande 

befogenhet att, enligt dessa principer, korrigera felaktiga avprickningar. 
 
Om en väljare som vill rösta redan är avprickad måste denne nekas att rösta. 

Valnämnden ska besluta om hur detta ska ske och ge befogenhet till valdistriktens 
ordförande samt vice ordförande att neka en väljare att rösta ifall denne redan är 

avprickad. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022 

• Bilaga 1, Valmyndighetens ställningstagande om felaktig avprickning och 

väljare som nekas att rösta, daterat den 18 februari 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar så. 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet klockan 17.16–17.25.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 30  

Förhållningsregler för propaganda 

VLN-2022-00021 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att fastställa förhållningsregler för propaganda och valsedlar i och i anslutning till 
ett röstmottagningsställe vid valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige 

2022 enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Vallagen reglerar förekomst av propaganda på ett röstmottagningsställe och i 

intilliggande utrymmen. I 8 kap 3 § framgår det att det på ett röstmottagningsställe 
eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till 
att påverka eller hindra väljarna i deras val. 

I samma kapitel 4 §, framgår det att det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen 

i och i anslutning till ett röstmottagningsställe. Vidare framgår att den som finns i 
lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som 

röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Den som inte 
följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller 

utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen.  

Förhållningsregler har tagits fram för att tydliggöra hantering av propaganda och 
valsedlar i och i anslutning till ett röstmottagningsställe. Partierna och dess företrädare 
ska följa de framtagna förhållningsreglerna. Dessa förhållningsregler kompletterar 

kommunens regler för affischering, de lokala ordningsföreskrifterna samt 
Länsstyrelsen i Uppsala läns tillstånd till politiska partier att sätta upp valaffischer.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022 

• Bilaga 1, Förhållningsregler för propaganda 

Yrkande 

Anders A Aronsson (L) yrkar att ordet otillbörligt stryks i bilaga 1. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag tillsammans med Anders A Aronssons (L) ändringsyrkande och 
finner att nämnden beslutar så. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 31 

Informationsärenden 

 

Valnämndens kansli informerar om följande: 

• Samordningsgruppen för frågor om valet som hamnar mellan valnämndens 
kansli, hållbarhetsavdelningen och avdelningen för trygghet, säkerhet och 

beredskap. I samordningsgruppen ingår representanter från de olika delarna. 

• Uppföljning av vallokaler 

• Status för rekrytering av röstmottagare 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 32  

Revidering av valnämndens 
sammanträdestider 

VLN-2021-00009 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att valnämndens sammanträde den 27 september flyttas till den 27 oktober. 

Sammanfattning 

För att kunna behandla valnämndens yttrande om mål och budget behöver nämnden 

sammanträda under remissperioden 25 oktober–7 november. Sammanträdet som är 

planerat till den 27 september behöver därför flyttas till den 27 oktober. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 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 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 33 

Deltagande konferens och möten 

 

Beslut  

Valnämnden beslutar 

att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för valnämndens 
ledamöter och ersättare för deltagande i ett utbildningstillfälle för röstmottagare, 

ett besök i en förtidsröstningslokal samt nattmottagningen under valen till riksdag, 
region- och kommunfullmäktige 2022.  



Sida 14 (16) 

 

Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 34 

Frågor från nämndens ledamöter 

 

Nämnden hade inga frågor på sammanträdet.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 35  

Initiativ från Anders A Aronsson (L) – Förslag 
om distribution om namnvalsedlar 

VLN-2022-00031 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att lämna över initiativet till förvaltningen för beredning. 

Sammanfattning 

Anders A Aronsson (L) lämnar in ett initiativ om att Uppsala kommun ska erbjuda 

samdistribution av namnvalsedlar. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att lämna över initiativet till 

förvaltningen för beredning och finner att nämnden beslutar så. 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-06-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 36  

Reseersättning för röstmottagare vid valen till 
riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 

VLN-2022-00025 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att godkänna reseersättning för röstmottagare vid valen till riksdag, region- 

och kommunfullmäktige 2022 enligt tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022, 
samt 

2. att den skattepliktiga delen i reseersättningen också ska utgå till 

röstmottagare. 

Sammanfattning 

För att möta de kostnader som röstmottagare, rösträknare och övriga uppdragstagare 

har för fullgörandet av sitt uppdrag föreslås att valnämnden fatta beslut om 
reseersättning. Kilometeravstånden är i enlighet med de ersättningsregler som 
kommunfullmäktige beslutat om för kommunens förtroendevalda. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2022 

Yrkande 

Anders A Aronsson (L) yrkar att den skattepliktiga delen i reseersättningen också ska 
utgå till röstmottagarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att beslut i enlighet med 
förvaltningens förslag samt Anders A Aronssons (L) tilläggsyrkande och finner att 

nämnden beslutar så. 
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