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Valnämnden 
 
Datum: 2022-01-28 
Tid: 10:00–12:00 
Plats: Teams. Endast ordförande och sekreterare på plats i Rådhsuet 
 
Närvarande ledamöter 
Karl-Gustav Granberg (S) 
Lars O Molin (KD) 
Krister Tornberg (M) 
Charlotte Edberger (C) 
Johannes Nilsson (V) 
Jerker Lindgren (L) 
Marcus Willén Ode (MP) 
Leif Åke Persson (SD) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
 
Närvarande ersättare 
Birgitta Nordlöw (C) 
Birgitta Eklund (KD) 
Barbro Klaeson (L) 
 
Övriga 
Peter Björk Sekreterare 
Johan Hellsten Valchef 
 
Paragraf 1–7 
 
 
 
 
Peter Björk, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Karl-Gustav Granberg (S), ordförande 
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Karl-Gustav Granberg (S), justerare 
 
 
 
 
Marcus Willén Ode (MP), justerare  
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§ 1 Kallelse 

§ 2 Mötets öppnande med upprop 

§ 3 Val av protokollsjusterare 

Ärendebeskrivning 
Justeringen äger rum digitalt under vecka 5. 

Förslag till beslut 
Förslag till ordinarie justerare: Marcus Willén Ode (MP) 

Förslag till ersättande justerare: Krister Tornberg (M) 

Beslut 
Ordinarie justerare: Marcus Willén Ode (MP) 

Ersättande justerare: Krister Tornberg (M) 

§ 4 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 14 januari 13:30 

Förslag till beslut 
Valkansliets förslag till Valnämnden 

Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
  

Anmälan tas till protokollet. 

§ 5 Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut tagna på delegation. 

Beslutsunderlag 
Följande beslut är fattade med stöd av delegationsordningen sedan senaste 
sammanträdet: 
- Förlängt hyresavtal på Pappersbruksallén med anledning av förseningar i 
NOD-projektet och renoveringen av SBH 1. 
- Behörighet i Valid (Nytt valdatasystem som Valmyndigheten använder för ex 
vallokaler, beställningar, röstkort mm.) 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet 
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Beslut 
Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet 

§ 6 Information från Valkansliet 
Handläggare: Valkansliet 

Ärendebeskrivning 
Allmän information om arbetsläget i Valkansliet. 

- Organisation 

- Flytt till tillfälliga lokaler 

- Status för RKR-22,  ex genomarbetning av processkartorna, 
kommunikationsarbete. 

- Diskussion på ledamöternas initiativ om förtroendet kring valprocessen, 
kansliet och valets genomförande. 

  

Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 

§ 7 Utläggande av partivalsedlar 
Ärendenummer: Vn 2/2022 
Handläggare: Johan Hellsten 

Ärendebeskrivning 
På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Därför ansvarar 
röstmottagarna för att det finns blanka valsedlar som väljaren själv kan fylla i. 
Röstmottagarna ska också lägga ut partivalsedlar (valsedlar med parti- och 
valbeteckning) för de partier som vid något av de två senaste valen till 
riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet. 

  

Dessutom lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för val till kommun- och 
regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i fullmäktige. 

  

12 november 2021 var sista datum för partierna att begära att få sina valsedlar 
utlagda inför valet 2022. Röstmottagarna lägger bara ut partivalsedlar som 
partierna begärt. 
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I Valkansliets uppdrag kring de valsedlar som Valnämnden är ålagda att lägga 
ut enligt Vallagen, ingår även att ta emot, lagerhålla och distribuera ut dessa 
valsedlar till röstmottagningsställena. 

  

Några kommuner har valt, att utöver att lägga ut de valsedlar som Vallagen 
föreskriver, även ge denna service till samtliga partier som önskar få hjälp med 
detta. Örebro kommun, i likhet med många andra större kommuner, har dock 
alltid lagt ut endast de partivalsedlar som anges i Vallagen som ett minimikrav. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-20 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att ta emot, lagerhålla, distribuera och lägga ut 
partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen 
fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet, samt partivalsedlar för val till 
kommun- och regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i 
fullmäktige. 

Yrkande 
Krister Tornberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Lars O Molin (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Johannes Nilsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Charlotte Edberger (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Marcus Willén Ode (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Peter Springare (ÖrP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Jerker Lindgren (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Valnämnden beslutar att ta emot, lagerhålla, distribuera och lägga ut 
partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen 
fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet, samt partivalsedlar för val till 
kommun- och regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i 
fullmäktige. 
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