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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 23 
augusti 2022 

Plats och tid  

Stadshuset, KF-salen, klockan 16:00-17:27,  
ajournering klockan 16.23-16.33 

Paragrafer  

37–46 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 

beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollförare 

Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 

  

Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-23 

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

Protokoll 2022-08-23 

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) 

Anders A Aronsson (L) 

Hossein Aminaey (S), tjänstgörande ersättare 
Jan Öman (M) 

Kajsa Lindner (C) 
Jan Höglund (V), tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare 

Johan Rendel (M) 

Övriga närvarande 

Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef 
Sofie Blomgren, projektledare 
Lena Nyström, biträdande projektledare 

Susanne Keijser, projektledare  

Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 37 

Val av justerare samt justeringsdag 

 

Beslut  

Valnämnden beslutar  

att utse Ingemar Virsén (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 30 augusti 2022.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 38 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut  

Valnämnden beslutar  

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

• Fråga från Anders A Aronsson (L) om distribution av namnvalsedlar.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 39  

Informationshanteringsplan för valnämnden 

VLN-2020-00006 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att anta informationshanteringsplan för valnämnden. 

Sammanfattning 

Enligt Arkivregler för i Uppsala kommun, antagna av kommunfullmäktige den 27 mars 
2017 § 81 ska varje nämnd ta fram och anta en informationshanteringsplan. En 

informationshanteringsplan utgör ett gallringsbeslut, det vill säga att viss information 

får gallras (förstöras). Den visar också hur allmänna handlingar ska hanteras, om de ska 

bevaras och hur.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2022 

• Bilaga 1, Inledning till informationshanteringsplan för valnämnden 

• Bilaga 2, Informationshanteringsplan för valnämnden 

• Bilaga 3, Lista på åtgärder, informationshanteringsplan för valnämnden 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 2022-08-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 40  

Revidering av delegations- och arbetsordning 
för valnämnden 

VLN-2019-0026 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att revidera valnämndens delegations- och arbetsordning. 

Sammanfattning 

Valnämndens delegations- och arbetsordning revideras för att ge fler möjlighet att ta 

emot delgivning och rekommenderat brev, men även att kvittera förtidsröster. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022 

• Bilaga 1, Delegations- och arbetsordning för valnämnden 

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 2022-08-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 41  

Revidering av vallokaler, röstningslokaler och 
öppettider 

VLN-2022-00014 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att revidera vallokaler och röstningslokaler enligt bilaga 1, samt 

2. att revidera öppettider för röstningslokaler enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 

Valnämnden godkände enligt beslut den 10 maj 2022 § 18 valnämndens kanslis förslag 
till vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning med öppettider vid valen till 
riksdag, region och kommunfullmäktige 2022. Sedan beslutet fattades har 

lokalinformationen för vissa vallokaler och en röstningslokal samt öppettider för en 

röstningslokal reviderats. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2022 

• Bilaga 1 Vallokaler och röstningslokaler, RKR2022 

• Bilaga 2 Öppettider förtidsröstning, RKR2022 

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 16.23-16.33.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 43 

Informationsärenden 
Valkansliet informerar om följande: 

• Hantering av felaktig information i utskick  

• Status just nu på valkansliet:  

o Informationsskyltar  

o Packning till vallokalerna  

o Omvärldsbevakning  

o Utbildning för röstmottagare 

o Tillgänglighet 

o Pandemiberedskap 

o Forskningsprojekt  

o Interna utbildningar 

• Valnämndens medverkan under valperioden 

• Avdelningen för trygghet, säkerhet och beredskaps och 

kommunikationsavdelningens uppdrag under valperioden 
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 44  

Delegationsbeslut för perioden 31 maj till 8 
augusti 2022 

VLN-2022-00002 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden den 31 maj till den 8 

augusti 2022 till protokollet. 

Sammanfattning 

• Delegationsförteckning valnämnden för perioden 31 maj till 8 augusti 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att lägga förteckningen över 
delegationsbeslut till handlingarna och finner att nämnden beslutar så.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 45 

Deltagande konferens och möten 

 

Inget anmält.  
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Valnämnden Datum: 

Protokoll 2022-08-23 

Protokollet är justerat elektroniskt. Utdragsbestyrkande 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.  

§ 46 

Frågor från nämndens ledamöter 
Anders A Aronsson (L) frågar om möjligheten för partierna att leverera namnvalsedlar 

innan vallokalerna och förtidsröstningslokalerna öppnar. 

Johan Pelling (S) svarar att det kommer gå att leverera namnvalsedlar till vallokalerna 
en halvtimme innan de öppnar. I de flesta fall kommer det även gå att lämna 

namnvalsedlar i förtidsröstningslokalerna innan de öppnar. Frågan kommer även att 

ses över inför nästa val.  
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