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Valnämnden 
 
Datum: 2022-06-10 
Tid: 10.00–10.55 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Lars O Molin (KD) 
Krister Tornberg (M) 
Charlotte Edberger (C) 
Jerker Lindgren (L) 
Leif Åke Persson (SD) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Eklund (KD) Ersätter Karl-Gustav Granberg (S) 
Daniel Granqvist (M) Ersätter Marcus Willén Ode (MP)      

§§ 38–40 
 
Övriga 
Mats Guldbrand Tillförordnad ansvarig för val 
Johan Hellsten Valsamordnare 
Robert Lindby Nämndsekreterare 
 
Paragraf 35–40 
 
 
Robert Lindby, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Lars O Molin (KD), ordförande 
 
 
Jerker Lindgren (L), justerare  
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§ 35 Anmälan av presidieberedning 

Ärendebeskrivning 
Presidieberedning hölls den 3 juni 2022, kl. 10.00–12.00. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 36 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. 

  

§ 37 Riktlinje för hantering av otillbörlig påverkan och 
propaganda vid val - beslut 
Ärendenummer: Vn 32/2022 
Handläggare: Johan Hellsten och Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
Allmänna val är fria, hemliga och utgör en central del av Sveriges demokratiska 
styrelseskick. Väljaren ska vara ostörd och skyddad från påverkan under tiden 
denne röstar. Försök att otillbörligt påverka valgenomförandet är ett brott. 

Det svenska valsystemet är i grunden robust och har hög motståndskraft mot 
otillbörlig påverkan genom att det är manuellt, decentraliserat, transparent och 
med starkt skydd för rättssäkerheten. 

Som komplement till bestämmelserna i lagstiftningen har 
Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till riktlinjer. Dessa 
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riktlinjer föreslås gälla för samtliga aktörer och individer vid genomförande av 
val inom Örebro kommun. 

Ärendet togs upp för beredning i Valnämnden den 20 maj 2022 och 
återkommer för beslut vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-10 
Förslag till "Riktlinje för hantering av otillbörlig påverkan och propaganda vid 
val", 2022-05-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

1. Förslag till "Riktlinje för hantering av otillbörlig påverkan och propaganda 
vid val" antas. 

2. Riktlinjen träder kraft den 1 augusti 2022 och gäller tills vidare. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 38 Utbildning av röstmottagare - information 
Ärendenummer: Vn 36/2022 
Handläggare: Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden i kommunen ansvarar för att utbilda röstmottagarna. Det är 
Valmyndigheten som tar fram det utbildningsmaterial som valnämnderna ska 
använda sig av. Valnämnderna kan komplettera och anpassa utbildningen av 
sina röstmottagare och andra funktionärer. 

Syftet med utbildningen är att röstmottagarna 
– ska få kunskap och verktyg för att känna sig trygga i och kunna utföra 
uppdraget som röstmottagare, 
– få information om och förstå alla krav och regler för att kunna upprätthålla 
rättssäkerheten under valdagen, samt 
– få den obligatoriska utbildningen inför uppdraget. 

Kommunstyrelseförvaltningen informerar Valnämnden om innehållet i 
utbildningen inför allmänna valet 2022. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "Utbildning för röstmottagare i vallokal", 2022-01-15 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 39 Reservlokaler och akutlokal för vallokaler vid 
allmänna valet 2022 - beslut 
Ärendenummer: Vn 16/2022 
Handläggare: Robert Lindby 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Valnämnden beslutar om 
reservlokaler och akutlokal för vallokaler, utifall en ordinarie vallokal inte kan 
användas på valdagen den 11 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

1. Valnämnden beslutar att 
– Marklyckans seniorboende, gröna rummet, 
– Brickebackens centrum, konferensrummet, 
– Tullängsgymnasiet, foajén, entré G, 
– Olaus Petriskolan 7–9 (f.d. Nikolaiskolan), Hus A, foajén, och 
– Hagaskolan, gymnastiksalen 
ska vara reservlokaler för vallokaler vid allmänna valet 2022. 

2. Valnämnden beslutar att akutlokal i form av ett tält utgör akutlokal vid 
allmänna valet 2022. 

3. Valkansliets tjänstepersoner Mats Guldbrand alternativt Johan Hellsten får 
på delegation besluta om att flytta röstningen i en vallokal till en reservlokal 
eller akutlokal. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 40 Information från Valkansliet 
Handläggare: Johan Hellsten och Mats Guldbrand 

Ärendebeskrivning 
Information om namnvalsedlar - merkostnader m.m. 

– Valnämnden beslutade den 20 maj 2022 om hantering av namnvalsedlar i 
allmänna valet 2022. Beslutet innebär bland annat att Valkansliet ansvarar för 
att lagerhålla och distribuera namnvalsedlar till förtidsröstningslokalerna. Den 
extra kostnad som beslutet medför beräknas uppgå till maximalt 50 000 
kronor. Konkreta anvisningar om tillvägagångsättet vid hanteringen av 
namnvalsedlar kommer att delges berörda. 

Nämndsammanträde i samband med "onsdagsräkningen" den 14 (och 15) september 2022 

– Enligt vallagen ska valnämnden vid särskilt sammanträde på onsdagen efter 
valdagen granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Om det 
behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt genomföra rösträkningen, 
får valnämnden fortsätta sammanträdet för rösträkning på torsdagen. 
Sammanträdet är offentligt. 

Incidentrapportering 

– För att stärka skyddet av allmänna val är det betydelsefullt med 
incidentrapportering (av avvikelser). Det förekommer säkert händelser och 
incidenter i exempelvis vallokalerna som aldrig rapporteras in till Valkansliet. 
Det är viktigt för Valkansliets utvecklingsarbete att få kännedom om incidenter 
som kan vara av betydelse för genomförandet av valen. 

Övrig status inför allmänna valet 2022 

– Arbetet med förberedelser inför valet fortskrider. Det är mycket som ska 
vara färdigt inför sommarens semesterperiod. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Valnämnden beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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