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Valnämnden 

Plats och tid  2022-05-12   Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-19:43 
 

Ledamöter 
Gunilla Åberg (S), ordförande  
Gustavo Caballero Cervantes (L) 
Nataliya Hulusjö (KD) 
Louisa Cheung (MP) 
Paul Westin (C) 
Ylva Famme (V) 
Thomas Stenrup (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Göran Stark (M) för Birgit Stockhaus (M) 
 
 

 
Närvarande ersättare 
Agnetha Boström (MP) 
Eva-Britt Sandlund (C) 
Ingela Selin (KD) 
Joakim Edhborg (S) 
Annika Nordin (V) 
Åke Forslund (SD) 

Övriga närvarande 
Louise Gülich, tf. säkerhetschef 
Andreas Heuer, säkerhetschef 
Isabell Ahlstedt, handläggare 
Johanna Hultgren, kanslichef 
Rebecka Engvall, stadssekreterare 
 

 
Utses att justera Gustavo Caballero Cervantes (L) 

 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
 

Paragrafer §§ 13-20 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Rebecka Engvall 

 
 Ordförande  
  Gunilla Åberg (S) 

 
 Justerare  
  Gustavo Caballero Cervantes (L) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-05-17. 
Anslaget tas ner 2022-06-08. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-06-07.  
Originalprotokollet förvaras på stadsledningsförvaltningen. 
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§ 13 
Fastställande av föredragningslista 
 
Valnämnden fastställer utsänd föredragningslista med tillägg av två punkter under 
punkten Övrigt. 
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§ 14 
Information  
 
Andreas Heuer, säkerhetschef, presenterar sig och informerar om sin roll som 
säkerhetschef.  
 
Louise Gülich, tf. säkerhetschef, informerar om den risk- och sårbarhetsanalys som 
genomförts inför valet 2022.  
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§ 15 
Valnämndens delegationsordning - revidering (VN/2022:1) 
 

Beslut 
Valnämnden antar delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Valnämnden antog nuvarande delegationsordning vid sitt sammanträde den 2 februari 
2022. Förvaltningen föreslår att valnämnden reviderar sin delegationsordning genom en 
ändring i punkt 1.1 (rollerna ordförande och vice ordförande har lagts till samt att 
rollen vaktmästare ändrats till lokalansvarig) samt ett tillägg av punkterna: 

- 1.3 Beslut om att förordna ambulerande röstmottagare 
- 1.4 Beslut om att förordna röstmottagare till valnämndens mottagning på 

valnatten  
- 1.5 Beslut om att förordna rösträknare till valnämndens preliminära rösträkning 

(onsdagsräkningen) 
- 1.6 Entlediga ordförande, vice ordförande, röstmottagare och vaktmästare till 

vallokal på valdagen 
- 1.7 Entlediga röstmottagare vid förtidsröstningslokal under förtidsröstningen 
- 1.8 Införa rättelse eller ändring i röstlängden på uppdrag av den centrala 

Valmyndigheten eller länsstyrelsen  
 
Valnämnden föreslås anta delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag. 
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§ 16 
Tidsram för ambulerande röstmottagning vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022 (VN/2022:8) 
 

Beslut 
De ambulerande röstmottagarna utgår från förtidsröstningslokalen i Solna stadshus. 

Den sista bokningsbara tiden för ambulerande röstmottagning fastställs till kl. 18:30 på 
valdagen. 

Sammanfattning 
De väljare som på grund av sjukdom, funktionsvariation eller ålder inte har möjlighet 
att ta sig till ett röstmottagningsställe, får om de begär det lämna sina röster i bostaden 
eller där personen befinner sig. Dessa röster lämnas till så kallade ambulerande 
röstmottagare. Ambulerande röstmottagning är möjlig under samma tid som 
förtidsröstningen, dvs från och med 18 dagar före valet och fram till och med valdagen. 
 
Valnämnden behöver planera den ambulerande röstmottagningen under valperioden 
och ha god beredskap för möjligheten att boka röstmottagare. Väljare ska kunna 
kontakta valnämnden på vardagar dagtid under valperioden för att boka ambulerande 
röstmottagare. Valnämnden ska även under valhelgen erbjuda och ha beredskap för 
bokning av ambulerande röstmottagare.  
 
Valnämnden ska fatta beslut om hur sent på valdagen en väljare kan få hjälp av en 
ambulerande röstmottagare. Valnämnden behöver planera de ambulerande 
röstmottagarnas verksamhet så att de efter genomförd röstning på valdagen hinner åka 
från väljaren till en röstningslokal för att lämna väljarens röst innan röstmottagningen 
avslutas. Nämnden avgör, utifrån de lokala förutsättningarna, när begäran om hjälp på 
valdagen senast ska inkomma. 
 
Valkansliet föreslår att den sista bokningsbara tiden för ambulerande röstmottagning 
fastställs till kl. 18:30 på valdagen.  
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§ 17 
Öppettider för röstlokaler vid 2022 års val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige (VN/2022:4) 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar om öppettider i röstlokaler vid 2022 års val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige enligt stadsledningsförvaltningens förslag med ändring att 
röstlokalen Ankaret även håller öppet för röstning lördagen den 3 augusti samt 
lördagen den 10 augusti.  
 
Valnämnden delegerar till valsamordnare för valen 2022 att göra eventuella justeringar 
gällande öppettiderna. 
 
Sammanfattning 
Valnämnden beslutade den 31 mars 2022 § 10 om vilka röstlokaler som ska användas 
under förtidsröstningen i Solna vid 2022 års val till riksdag, kommun och 
regionfullmäktige. Valnämnden ska nu fatta beslut om öppettider för dessa lokaler.  
 
Stadsledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på öppettider för 
förtidsröstningslokalerna, där målsättningen har varit att skapa tillgängliga röstlokaler 
även vad gäller öppettiderna. Förvaltningen har tittat på öppettiderna från tidigare års 
val i förhållande till inkomna förtidsröster i respektive lokal. Utifrån dessa har tiderna 
försökt att anpassas för att bättre möta hur människor rör sig i respektive område. 
Bland annat genom att se till att alla områden någon gång under perioden har öppet 
både på dagen och på kvällen. 
 
Hänsyn har tagits till vallagens krav på att minst en röstlokal ska vara öppen varje dag 
under hela förtidsröstningsperioden, 24 augusti till och med 11 september 2022 (VL 4 
kap § 24). 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar om öppettider i röstlokaler 
vid 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige enligt 
stadsledningsförvaltningens förslag och att valnämnden delegerar till valsamordnare för 
valen 2022 att göra eventuella justeringar gällande öppettiderna. 
 
Yrkande 
Gunilla Åberg (S) föreslår att valnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
med ändring att röstningslokalen Ankaret även håller öppet för röstning lördagen den 3 
augusti samt lördagen den 10 augusti.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens 
förslag med ändring att röstlokalen Ankaret även håller öppet för röstning lördagen den 
3 augusti och lördagen den 10 augusti, samt att nämnden beslutar enligt det. 
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§ 18 
Valsedlarnas ordning i valsedelställen vid 2022 års val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige (VN/2022:7) 
 

Beslut 
Valsedlarna vid 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige placeras i 
följande ordning: 
 

− Ställ 1: Partivalsedlar för partier som enligt lag har rätt att få sina valsedlar 
utlagda av valnämnden. Placeras i bokstavsordning. 

− Ställ 2: Namnvalsedlar för partier i ”ställ 1”. Placeras i bokstavsordning. 
− Ställ 3: Övriga partiers valsedlar. Placeras i bokstavsordning. 

 
Valsedlarna placeras i de särskilda valsedelställen. Inga övriga lådor, fack eller liknande 
får förekomma med valsedlar i anslutning till eller i röst- och vallokal. 
 
Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och ansvarar även för att lägga 
ut valsedlarna i valsedelställen enligt valnämndens beslutade ordning. Röstmottagarna 
har inget ansvar om att meddela partierna i de fall namnvalsedlar eller partivalsedlar 
som inte omfattas av valnämndens ansvar tar slut. 

Valnämnden beslutar, utöver förvaltningens förslag, att  
- erbjuda distribution av namnvalsedlar för de partier som anmält deltagande i de 

allmänna valen 2022 och som under perioden den 3 augusti till och med den 17 
augusti 2022 levererat namnvalsedlar till en av valkansliet särskilt angiven plats. 

 
- erbjuda distribution av namn- och partivalsedlar för partier som inte har rätt att få 

sina valsedlar utlagda av valnämnden enligt de kriterier som framgår i 8 kap. 2 § 
vallag (2005:837) men som anmält deltagande i de allmänna valen 2022 och under 
perioden den 3 augusti till och med den 17 augusti 2022 levererat valsedlar till en 
av valkansliet särskilt angiven plats. 

 
- valsedlar för distribuering till vallokal ska levereras till valkansliet i buntar om högst 

500 valsedlar per parti, val och vallokal (totalt högst 1500 valsedlar). 
 
- valsedlar för distribuering till röstlokal ska levereras till valkansliet i buntar om 

högst 1500 valsedlar per parti, val och röstlokal (totalt högst 4500 valsedlar). 
 

- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram instruktioner för hur distribueringen av 
valsedlar ska genomföras. 

 
- en utvärdering genomförs av den centrala distributionen av valsedlar enligt detta 

beslut efter valet. 
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Sammanfattning 
Valnämnden ska besluta om valsedlarnas ordning i valsedelställen vid 2022 års val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige samt hanteringen av valsedlarna. 
Valmyndigheten har föreslagit att valsedlarna placeras i bokstavsordning  

Av 8 kap. 2 § vallagen (2005:837) framgår vilka valsedlar som ska finnas på ett 
röstmottagningsställe och som kommunernas valnämnder är skyldiga att tillhandahålla. 
I varje röst- och vallokal ska det finnas valsedlar med enbart valbeteckning (blanka 
valsedlar), valsedlar med parti- och valbeteckning för partier som sitter i kommun- och 
regionfullmäktige eller som vid något av de senaste valen har haft mer än en (1) procent 
av rösterna i hela landet. För övriga partier ska det finnas möjlighet att själva lämna sina 
valsedlar så att de finns i lokalerna. 

Valnämnden kan besluta om att ta ansvar för andra valsedlar än de som enligt lagen 
ingår i ansvaret och det är viktigt att alla partiers valsedlar presenteras och behandlas på 
ett likvärdigt sätt. 

Stadsledningsförvaltningen bedömer så som valmyndigheten att en placering av 
valsedlarna enligt bokstavsordning är det mest neutrala och att detta ska gälla för 
samtliga valsedlar. För att undvika otydlighet bör valsedlarna för ett parti följas åt 
vågrätt, det vill säga om ett parti endast har valsedlar för ett eller två val bör det vara en 
lucka i det valsedelfack som blir tomt.  

I enlighet med den uppdatering av vallagen som började gälla den 1 februari 2022 ska 
röstmottagarna ansvara för att lägga ut levererade valsedlar i valsedelställen enligt 
valnämndens beslutade ordning. Partierna föreslås fortsatt ansvara för att leverera sina 
namnvalsedlar till respektive röst- och vallokal, detsamma gäller för partier vars 
valsedlar valnämnden inte ansvarar för. Röstmottagarna har inte ansvar för att meddela 
partierna i de fall namnvalsedlarna tar slut. 

Valsedelställ av samma typ som vid tidigare val kommer att användas och ordningen i 
denna tjänsteskrivelse är föreslagen efter de 36 fack (12x3) som finns i dessa. I varje 
röst- och vallokal kommer det att finnas minst tre valsedelställ.  

Stadsledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta att valsedlarna vid 2022 års val 
till riksdag, kommun- och regionfullmäktige placeras i följande ordning: 

• Ställ 1: Partivalsedlar för partier som enligt lag har rätt att få sina valsedlar 
utlagda av valnämnden. Placeras i bokstavsordning. 

• Ställ 2: Namnvalsedlar för partier i ”ställ 1”. Placeras i bokstavsordning. 
• Ställ 3: Övriga partiers valsedlar. Placeras i bokstavsordning. 

Valsedlarna ska placeras i de särskilda valsedelställen. Inga övriga lådor, fack eller 
liknande får förekomma med valsedlar i anslutning till eller i röst- och vallokal. 

Förvaltningen föreslår att partierna själva ansvarar för att leverera namnvalsedlar samt 
partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar till röst- och vallokal. 
Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och är enligt lagen de som 
svarar för att placera valsedlarna i valsedelställen. 
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Yrkande 
Vid sammanträdet den 31 mars 2022 inkom Louisa Cheung (MP) med en övrig fråga 
om att valnämnden skulle besluta om ett utökat serviceåtagande gällande distribuering 
av valsedlar.  Nämnden har vid dagens sammanträde tagit ställning i frågan och beslutar 
enhälligt att åta sig ett utökat serviceåtagande i form av ett start-kit genom att 
- erbjuda distribution av namnvalsedlar för de partier som anmält deltagande i de 

allmänna valen 2022 och som under perioden den 3 augusti till och med den 17 
augusti 2022 levererat namnvalsedlar till en av valkansliet särskilt angiven plats.

- erbjuda distribution av namn- och partivalsedlar för partier som inte har rätt att få 
sina valsedlar utlagda av valnämnden enligt de kriterier som framgår i 8 kap. 2 § 
vallag (2005:837) men som anmält deltagande i de allmänna valen 2022 och under 
perioden den 3 augusti till och med den 17 augusti 2022 levererat valsedlar till en av 
valkansliet särskilt angiven plats.

- valsedlar för distribuering till vallokal ska levereras till valkansliet i buntar om högst 
500 valsedlar per parti, val och vallokal (totalt högst 1500 valsedlar).

- valsedlar för distribuering till röstlokal ska levereras till valkansliet i buntar om 
högst 1500 valsedlar per parti, val och röstlokal (totalt högst 4500 valsedlar).

- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram instruktioner för hur distribueringen av 
valsedlar ska genomföras.

- en utvärdering genomförs av den centrala distributionen av valsedlar enligt detta 
beslut efter valet.

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
avseende valsedlarnas placering i valsedelställen men med ändring avseende 
distribuering av dessa.  Nämnden beslutar enhälligt att åta sig ett utökat serviceåtagande 
för distribuering av valsedlar enligt gemensamt förslag. 
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§ 19 
Gemensamt förhållningsätt vid 2022 års val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige (VN/2022:10) 
 

Beslut 
Valnämnden antar gemensamt förhållningsätt vid 2022 års val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige enligt stadsledningsförvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Valnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2018 att anta riktlinjer för ett 
gemensamt förhållningssätt under förtidsröstningen samt på valdagen. Syftet var att 
säkerställa att valsystemets grundläggande principer om allmän och lika rösträtt samt 
fria, hemliga och direkta val upprätthålls i Solna vid valen.  
 
Förvaltningen har bedömt att förhållningssättet som antogs 2018 bör uppdateras 
utifrån de förändringar som skett i vallagen, vilka trädde i kraft 1 februari 2022, för att 
därefter antas för 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 
Stadsledningsförvaltningen föreslår därmed att valnämnden antar gemensamt 
förhållningsätt vid 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Förhållningssätt; 

• En vallokal och röstlokal ska vara tydligt avgränsad och lämpad för 
röstmottagning så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalen 
får inte heller kopplas till en viss politisk sammanslutning. 
 

• I lokalerna eller i utrymmen intill får det inte pågå partipolitisk aktivitet eller 
propaganda som kan påverka eller hindra väljarna i deras val. Detta omfattar 
hela fastigheten och omfattar all form av partipolitisk information så som 
klotter, affischering och ljud som kan tränga in i lokalen. Om detta inte kan 
garanteras kan röstmottagningen avbrytas. 
 

• Personer som arbetar för ett parti får inte vistas i, eller i anslutning till, 
fastigheten med kläder eller övrigt med synlig partibeteckning. Undantag gäller 
för valsedelutdelare på valdagen, som får stå och dela ut valsedlar utanför 
vallokalen. 

 
• Valdistriktets ordförande och övriga röstmottagare ansvarar för att upprätthålla 

ordningen i och utanför lokalen. Det innebär en rättighet och skyldighet att, 
enligt 8 kap 4 § vallagen, ge anvisningar till personer som uppehåller sig i, eller i 
ett utrymme intill, ett röstningsmottagningsställe att exempelvis flytta sig längre 
bort från röstmottagningsställets ingång. Den som inte följer röstmottagarnas 
anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är 
av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. 
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• Enligt 8 kap 2 § är det röstmottagarna som ansvarar för att placera ut 
valsedlarna i valsedelställen samt för ordningen i valsedelställen. Valsedelställen 
ska vara insynsskyddade för att ge väljaren möjlighet att bevara sin valhemlighet. 
Alla valsedlar ska lämnas till röstmottagarna som placerar dessa enligt 
valnämndens beslut. 

 
Respektive parti ansvarar för att de gemensamma förhållningssätten respekteras och 
efterlevs, så att valsystemets grundläggande principer uppnås vid val till riksdag, 
kommun- och landstingsfullmäktige. 
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§ 20 
Övrigt  
 
Ylva Famme (V) lyfter en fråga gällande föregående mötesprotokoll och ett redovisat 
yrkande. Ordförande besvarar frågan. 
 
Gunilla Åberg (S) informerar om och stämmer av kring nämndens arbete under 
valdagen.   
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