
SOLNA STAD Protokoll 2022-02-03 
SID 1 (7) 

Valnämnden 

Plats och tid  2022-02-03  Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-19:00 

Tjänstgörande ersättare 
Göran Stark (M) för Birgit Stockhaus (M) 
(distans) 
Eva-Britt Sandlund (C) för Louisa Cheung (MP) 

Ledamöter 
Gunilla Åberg (S), ordförande  
Gustavo Caballero Cervantes (L) 
Nataliya Hulusjö (KD) 
Paul Westin (C) (distans) 
Ylva Framme (V) 
Thomas Stenrup (SD) (distans) 

Närvarande ersättare 
Joakim Edhborg (S) (distans)
Åke Forslund (SD) (distans)

Övriga närvarande 
Rebecka Engvall, sekreterare 

Utses att justera Gustavo Caballero Cervantes (L) 

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 
längst bak i protokollet. 

Paragrafer §§ 1-7

Underskrifter Sekreterare 
Rebecka Engvall 

Ordförande 
Gunilla Åberg (S 

Justerare 
Gustavo Caballero Cervantes (L) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-02-04. 
Anslaget tas ner 2022-02-28. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-02-25.  
Originalprotokollet förvaras på stadsledningsförvaltningen. 
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§ 1 
Fastställande av föredragningslista 
 
Valnämnden fastställer utsänd föredragningslista med tillägg att inkommen fråga från 
Paul Westin (C) hanteras under punkten Övrigt. 
 
 
 
 
 

§ 2 
Information  
 
Valnämnden informeras om valkansliets bemanning samt om det pågående arbetet och 
översynen av vallokaler.   
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§ 3 
Valnämndens sammanträdesdagar 2022 (VN/2021:4) 
 

Beslut 
Valnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för år 2022:  
 

• 3 februari  
• 31 mars  
• 12 maj  
• 25 augusti  
• 11 september (Valdagen). Valnämnden sammanträder hela dagen, med start kl. 

08.00.  
• 14 september (Valnämndens preliminära rösträkning). Valnämnden 

sammanträder hela dagen, med start kl. 08.00.  
• 10 november (Uppföljning av genomförandet)  

 
Sammanträdestiden för samtliga sammanträden, förutom den 11 september och 14 
september, föreslås till kl. 18.00 i Solna stadshus om inget annat framgår av 
föredragningslistan.  
 
Sammanfattning  
I förslaget till valnämndens sammanträdesdagar för 2022 har hänsyn tagits till valen till 
riksdag, kommun och landsting, helgdagar, andra sammanträden samt när besluten 
måste fastställas av eller underrättas Valmyndigheten och Länsstyrelsen. 
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§ 4 
Valnämndens delegationsordning (VN/2022:1) 
 

Beslut 
Valnämnden antar delegationsordningen i enlighet med valkansliets förslag. 
 
Sammanfattning 
Valnämnden antog nuvarande delegationsordning vid sitt sammanträde den 2 februari 
2018. I samband med valår bör delegationsordningen ses över och hanteras av 
nämnden.  
Då inga större förändringar på området skett vilka har inverkan på 
delegationsordningen föreslås endast mindre justeringar genomföras i den nu gällande 
delegationsordningen. Punkt 3.1 tillförs delegationsordningen och syftar till att delegera 
behörighet att utse behörighetsadministratör samt inskrivare i det nya valdatasystemet 
Valid.  Övriga förändringar är av redaktionell art. 
 
Valnämnden föreslås anta delegationsordningen i enlighet med valkansliets förslag. 
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§ 5 
Bemyndigande för att ta emot delgivning för valnämnden 
(VN/2022:2) 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar att bemyndiga följande personer: 
 
Rebecka Engvall 
Johanna Hultgren 
Ellinor Johansson 
Vega Skott 
Anna Eken 
Anja Baklien 
Per-Olof Jonsson 
 
Sammanfattning 
Många dokument till valnämnden är av det slag att de endast kan tas emot genom 
delgivning/kvittering av handlingen. Därför finns ett behov av att valnämnden 
bemyndigar ett antal personer till att på valnämndens vägnar motta delgivning av 
handlingar ställda till valnämnden. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att valnämnden bemyndigar flera personer vid 
valkansliet för att minska sårbarheten. 
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§ 6 
Övrigt  
 
Paul Westin (C) har till dagens sammanträde inkommit med frågor om möjligheten att 
höja valdeltagandet i kommunen, exempelvis en mobil förtidsröstningslokal. 
 
Nämnden diskuterar Pauls förslag och enas om att antalet förtidsrösningslokaler har 
varit tillräckligt men att möjligheten att anpassa öppettiderna för att ge ökade 
möjligheter till röstning ska ses över.  
 
 
 
 

§ 7 
Godkännande av digitalt deltagande  
 
Valnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett enligt 
riktlinjerna. 
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