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Valnämnden 
 
Datum: 2022-03-25 
Tid: 10.00–11.30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Karl-Gustav Granberg (S) 
Krister Tornberg (M) 
Charlotte Edberger (C) 
Jerker Lindgren (L) 
Marcus Willén Ode (MP) 
Leif Åke Persson (SD) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Annika Jeppson (S) Ersätter Johannes Nilsson (V) 
Birgitta Eklund (KD) Ersätter Lars O Molin (KD) 
 
Närvarande ersättare 
Daniel Granqvist (M) 
Barbro Klaeson (L) 
 
Övriga 
Mats Guldbrand Tillförordnad ansvarig för val 
Robert Lindby Nämndsekreterare 
 
Paragraf 8–15 
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Robert Lindby, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Karl-Gustav Granberg (S), ordförande 
 
 
 
 
Leif Åke Persson (SD), justerare  
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§ 8 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 11 mars 2022, kl. 10.00–12.00. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Inga beslut fattade med stöd av delegation anmäls vid dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 10 Röstningslokaler 2022 – beredning 
Ärendenummer: Vn 8/2022 
Handläggare: Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
Förtidsröstning till riksdag, region- och kommunfullmäktige börjar tidigast den 
24 augusti 2022. Röstmottagningen pågår i röstningslokaler som en kommun 
har anordnat till och med valdagen den 11 september 2022. Valnämnden har i 
uppdrag att besluta om lokaler för förtidsröstning, det vill säga 
röstningslokaler, och öppettider. 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i 
Valnämnden den 22 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (utkast), 2022-03-23 
Karta över röstningslokalernas geografiska placering (utkast) 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 11 Revidering av delegationsordning – beslut 
Ärendenummer: Vn 9/2022 
Handläggare: Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera 
sin beslutanderätt. Listan över ärendegrupperna benämns 
delegationsförteckning. 

Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då 
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 
snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt 
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en 
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska 
kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Föreslagen revidering behandlar framför allt delegation av GDPR-relaterade 
ärenden, då det saknas helt i dag och skulle med föreslagen ändring 
harmonisera med övriga nämnder i Örebro kommun som hanterar 
personuppgifter i någon form. Förslaget inbegriper även att ersättare för 
ordinarie delegat är möjligt för vissa specifika ärendetyper där det kan behöva 
hanteras skyndsamt och en ersättare till ordinarie delegat gör det då mindre 
sårbart. 

Den nuvarande delegaten "Ansvarig för valkansliet" föreslås justeras till 
"Ansvarig för val" för att korrekt återspegla hur Valkansliet är organiserat 
redan i dag, men även framgent. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Förslag till reviderad delegationsordning, 2022-03-17, med ändringar i rött 
Nuvarande delegationsordning (Vn 19/2019) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Förslag till reviderad delegationsordning för Valnämnden antas. 
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Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 12 Samråd med länsstyrelsen om avvikande öppettider i 
vissa vallokaler 2022 – beslut 
Ärendenummer: Vn 15/2022 
Handläggare: Johan Hellsten 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna (lokala valmyndigheten) ska samråda med länsstyrelserna 
(regionala valmyndigheten) om vissa vallokaler ska ha avvikande öppettider på 
valdagen (4 kap. 21 § vallagen). Anledningarna till detta kan vara att det är få 
röstande i dessa distrikt, men att geografin kräver att de har en vallokal. 

Lokaler som föreslås ha avvikande öppettider vid valet till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 finns i valdistrikten Norrbyås, Rinkaby och Lillkyrka. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Meddelande från Länsstyrelsen i Örebro län avseende samråd om begränsat 
öppethållande i vallokal, 2022-03-22 (Äbtn 201-2472-2022) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Valnämnden beslutar att de föreslagna lokalerna ska hålla röstmottagning 
med avvikande öppettider enligt förslag. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 13 Valsedelsställningordning för allmänna valet 2022 – 
beslut 
Ärendenummer: Vn 14/2022 
Handläggare: Johan Hellsten 

Ärendebeskrivning 
Inför varje allmänt val ska Valnämnden besluta om i vilken ordning valsedlar 
ska placeras i valsedelstället. Det finns inga specifika regler för hur ordningen 
ska vara, annat än att alla partiers valsedlar ska exponeras likvärdigt och med 
skydd från insyn. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-09 
Ordning på valsedlar i valsedelställ 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

1. Den nedan beskrivna ordningen i valsedelstället ska gälla i röstningslokaler 
och vallokaler under allmänna valet 2022: 

a) valsedlarna placeras i strikt och obruten bokstavsordning, från A till Ö, med 
start längst upp till vänster i valsedelstället, 

b) de valsedlar som vallagen föreskriver kommunerna att beställa, distribuera 
och lägga ut, ska placeras i det vänstra valsedelsstället (gäller endast partier som 
fått mer än 1 % av rösterna i hela landet vid något av de senaste två valen till 
riksdagen, och som har begärt utläggning), 

c) blank valsedel placeras längst ned i valsedelstället till vänster 

d) övriga partiers valsedlar placeras med start högst upp i valsedelstället i 
mitten och, när detta är fyllt, vidare i det högra valsedelstället, samt 

e) namnvalsedlar, oavsett om de distribueras av Valkansliet eller av partierna, 
får endast läggas ut av röstmottagarna i lokalen. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 14 Svar på remiss från Regeringskansliet 
(Justitiedepartementet) om säkerhet och tillgänglighet vid 
val – beslut 
Ärendenummer: Vn 10/2022 
Handläggare: Johan Hellsten 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en parlamentariskt 
sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av och överväga 
förändringar i valsystemet. Kommittén antog namnet 2020 års valutredning. 

Utredningen har bland annat behandlat frågan om ansvaret för samordningen 
av säkerhetsfrågor, en rutin för samordning och rapportering av 
incidenter, samt särskilda regler och ackreditering för valobservatörer. 

Vidare har utredningen haft att överväga och lämna förslag till åtgärder som 
kan förbättra möjligheten för vissa väljargrupper att utnyttja sin rösträtt, 
åtgärder som kan bidra till att personer med synnedsättning ska kunna 
personrösta utan att tvingas röja valhemligheten, samt åtgärder som kan bidra 
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till att förenkla för utlandssvenskar att delta i riksdagsval och val till 
Europaparlamentet, och om det är lämpligt att göra det möjligt för 
utlandssvenskar att under vissa förutsättningar brevrösta även från Sverige. 

Utredningen har dessutom tagit ställning till följande frågor: förutsättningar för 
att överklaga val, digitala röstkort, val vid allvarliga fredstida kriser, samt 
rekrytering och utbildning av röstmottagare. 

Remissvaren ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 25 april 2022. 

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och ställer sig positiv till 
merparten av de föreslagna ändringarna. Däremot finns synpunkter på 
förslaget att utvidga uppdraget för den ambulerande röstmottagningen, att 
utredningens uppdrag begränsats till att enbart se till de nuvarande 
förutsättningarna för valsedelssystemet samt att de ekonomiska 
konsekvenserna av förslagen som utredningen redovisar kan bli missvisande. 

Beslutsunderlag 
Remiss om säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96) 
Följebrev, 2022-01-25 
Yttrande över remiss om säkerhet och tillgänglighet vid val, 2022-03-09 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Yttrandet över remissen om säkerhet och tillgänglighet vid val antas och 
överlämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). 

Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

  

§ 15 Information från Valkansliet 
Handläggare: Johan Hellsten och Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
- Rapport från storstadsnätverket för val den 15–16 mars 2022 samt SKR:s 
konferens om val 2022 

Dessa konferenser handlade mycket om säkerhetsfrågor, både lokalt, regionalt och nationellt. 

- Rapport från länsstyrelsens konferens om utbildning av valnämnder 

Tidigare konferenser om utbildning har varit mer allmänt hållna och handlat mycket om 
historik. Årets konferens var mer praktiskt inriktad och fokuserade på röstmottagningen. 
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- Demokratidagen 2022 

Demokratidagen äger rum den 28 april 2022, kl. 9–16. Tjänstepersoner och 
förtroendevalda som önskar delta digitalt, kan göra detta från Rådrummet, Rådhuset. 

- Valkansliets organisation 

Kommundirektören har i februari 2022 beslutat om en organisation som ska verkställas 
efter att allmänna valet 2022 är genomfört och avslutat. 

- Oförutsedda merkostnader p.g.a. tillfälliga lokaler 

Än så länge finns ekonomisk täckning för kostnader som uppstått p.g.a. av Valkansliets 
tillfälliga lokaler. Det kan dock tillkomma kostnader, främst i syfte att stärka skalskyddet. 

- Övrig status inför allmänna valet 2022 

Rekryteringen av röstmottagare går bra. Merparten av röstnings- och vallokaler är bokade. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse "Organisering av valarbetet",      
2022-03-18 (Vn 33/2019) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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