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Valnämnden 
 
Datum: 2022-11-25 
Tid: 10:00–13:30 
Plats: Sessionssalen, Rådhsuet 
 
Närvarande ledamöter 
Karl-Gustav Granberg (S) 
Krister Tornberg (M) 
Cecilia Lönn Elgstrand (V) 
Jerker Lindgren (L) 
Leif Åke Persson (SD) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Eklund (KD) Tjänstgör för Lars O Molin (KD) 
Daniel Granqvist (M) Tjänstgör för Charlotte Edberger (C) 
Barbro Klaeson (L) Tjänstgör för Marcus Willén Ode (MP) 
 
Närvarande ersättare 
Annika Jeppson (S) 
 
Övriga 
 

 
Johan Hellsten Ansvarig för val 

 

Mats Guldbrand Valchef 

 

Peter Björk Sekreterare 

 

Mari Ekelöf Ansvarig bemanning 

 
Paragraf 9–18 
 
 
 
 
Peter Björk, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Karl-Gustav Granberg (S), ordförande 
 
 
 
 
 
Karl-Gustav Granberg (S), justerare 
 
 
 
 
Peter Springare (ÖrP), justerare  
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§ 9 Kallelse 

§ 10 Mötets öppnande 

Ärendebeskrivning 
Mötets öppnande med upprop 

§ 11 Val av protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Justeringen äger rum digitalt under vecka 48. 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Peter Springare (ÖrP). 

Förslag till ersättande justerare: Leif-Åke Persson (SD). 

  

Beslut 
Ordinarie justerare: Peter Springare (ÖrP). 

Ersättande justerare: Leif-Åke Persson (SD). 

  

§ 12 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 30 september respektive 18 november 2022, kl. 
10.00–12.00. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

  

Beslut 
- Anmälan tas till protokollet. 

  

§ 13 Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade med stöd av delegation anmäls till Valnämnden. 

Ordförande Karl-Gustav Granberg (S) fattade den 7 oktober 2022 beslut om 
att ställa in Valnämndens sammanträde den 14 oktober 2022. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

  

Beslut 
- Anmälan tas till protokollet. 

  

§ 14 Delårsrapport med prognos 2, 2022 - beslut 
Ärendenummer: Vn 53/2022 
Handläggare: Maritta Karhu 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med 
den 31 augusti 2022 med helårsprognos 2 för Valnämnden. 

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (riksdag, region- och 
kommunfullmäktige), val till Europaparlamentet samt eventuella 
folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt. 

Verksamheten har under året präglats av att genomföra höstens allmänna val. 
Valorganisation har byggts ut med fler valdistrikt jämfört med tidigare val, och 
med hänsyn till eventuella pandemirestriktioner, har det ställts krav på bland 
annat bemanning, lokaler och genomförandet av valet. Valkansliet flyttade 
hösten 2021 till (tillfälliga) lokaler vid Pappersbruksallén. 

Valnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 157 000 kronor. Nämnden 
har från i år en mer stadigvarande verksamhet med ett löpande verksamhetsår 
med fasta kostnadsposter, såsom lokalhyra, lokalvård och personalkostnader. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2, 2022, 2022-09-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

1. Valnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

  

Beslut 
1. Valnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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§ 15 Preliminärt årsbokslut 2022 
Ärendenummer: Vn 57/2022 
Handläggare: Maritta Karhu 

Ärendebeskrivning 
Det finns ett preliminärt årsbokslut för Valnämnden som nu presenteras för 
nämnden. Beslut för bokslutet fattas av nämnden på nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Preliminärt årsbokslut 2022 

Förslag till beslut 
Valkansliets förslag till Valnämnden 

Valnämnden beslutar att ärendet är berett. 

Beslut 
Valnämnden beslutar att ärendet är berett. 

§ 16 Rapport för allmänna valet 2022 - information 
Ärendenummer: Vn 54/2022 
Handläggare: Johan Hellsten och Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har sammanställt en rapport för allmänna valet 2022. 

Beslutsunderlag 
Rapport för allmänna valet 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

- Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att arbeta med utpekade 
utvecklingsområden. Tidsplan presenteras på första sammanträdet 2023. 

- Valnämnden beslutar att rapporten ska delges den nytillträdda nämnden efter 
årsskiftet för information. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

- Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att arbeta med utpekade 
utvecklingsområden. Tidsplan presenteras på första sammanträdet 2023. 

- Valnämnden beslutar att rapporten ska delges den nytillträdda nämnden efter 
årsskiftet för information. 
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§ 17 Information från Valkansliet 
Handläggare: Johan Hellsten, Peter Björk och Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet informerar Valnämnden om aktuella frågor: 

- Återställning av valförrådet klart. 

- Valmyndighetens nationella enkät till kommunerna. 

- Rapport från Storstadsnätverket den 22–23 november 2022. 

- Flytt till Åbylunden 1 prel. under mars. 

- Ordförande informerar nämnden att Stadsrevisionen har intervjuat kansliet, 
ordförande samt röstmottagare. Detta kommer generera en rapport som 
kommer delges nämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
- Informationen tas till protokollet. 

  

§ 18 Tid för första sammanträde med nämnd och 
presidium 

Ärendebeskrivning 
Kalendariet för 2023 kommer beslutas av den nya nämnden men den 
nuvarande mötet beslutar om ett första tillfälle för nämnden och presidiet att 
sammanträda. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Valnämnden 

Valnämnden beslutar att sammanträda den 10 februari kl 10:00 och att 
presidiet ska sammanträda den 27 januari kl 10:00 

Beslut 
Valnämnden beslutar att sammanträda den 10 februari kl 10:00 och att 
presidiet ska sammanträda den 27 januari kl 10:00 
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