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Protokoll 
Beslutande organ Köping Valnämnden 

Mötesdatum 2022-08-18 

Tid 16.00–16.30 

Plats KS-salen, Rådhuset 

Närvarande Se nästa sida. 

Paragrafer 24–35 

Justeringens plats och tid 2022-08-18 

Sekreterare 

Lisa Lassbo 

Ordförande 

Lena Vilhelmsson 

Justerare 
Kenneth Nordberg 
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Beslutande Lena Vilhelmsson (S), Ordförande 

Mikael Gunnarsson (M) 

Kenneth Nordberg (V) 

Jan Fransson (V), tjänstgörande ersättare 

Lars Isaksson (C), tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagande Lars-Axel Nordell, Kristdemokraterna (KD) 

Torgny Wiik, Liberalerna (L) 

Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef 

Lisa Lassbo, Valsamordnare  
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§ 24 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Kenneth Nordberg väljs till justerare. 

Förslag till beslut 

Kenneth Nordberg väljs till justerare. 
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§ 25 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Beslutsunderlag 

Kallelse, 2022-08-10 

Förslag till beslut 

Fastställ ärendelistan. 
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§ 26 Informationsärende - Valkansliet informerar 
om sitt arbete 
Föredragande: Lisa Lassbo och Karin Sandborgh Taylor 

Beslut 

Valnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Lisa Lassbo, valsamordnare, och Karin Sandborgh Taylor, kanslichef, redogör för 

valkansliets arbete med att planera och samordna valet. 
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§ 27 Förordnande av röstmottagare till 
förtidsröstningen 
Diarienummer: VAL 2022/28 

Beslut 

Förordna röstmottagare till förtidsröstningen vid valen 2022 enligt valkansliets 

förslag, förutsatt att röstmottagarna genomgår den utbildning som valnämnden 

anordnar. 

Ärendebeskrivning 

Det är valnämnden som förordnar röstmottagare till förtidsröstningen. Endast den 

som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas som 

röstmottagare. Förordnar valnämnden röstmottagarna innan de fått utbildning ska 

beslutet villkoras med att förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått 

den obligatoriska utbildningen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, 2022-08-09 

• Förteckning över röstmottagare till förtidsröstning val 2022, 2022-08-09 

Förslag till beslut 

Förordna röstmottagare till förtidsröstningen vid valen 2022 enligt valkansliets 

förslag, förutsatt att röstmottagarna genomgår den utbildning som valnämnden 

anordnar. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är 

förvaltningens förslag. Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar i enlighet 

med detta.  
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§ 28 Förordnande av ambulerande röstmottagare 
Diarienummer: VAL 2022/29 

Beslut 

Lisa Lassbo, Karin Sandborgh Taylor, Johanna Åberg Burén, Kariina Larsson, 

Karin Ericson, Maria Vaernholt och Inger Sjögreen förordnas som ambulerande 

röstmottagare vid valen 2022, förutsatt att de genomgår den utbildning som 

valnämnden anordnar. 

Ärendebeskrivning 

Enligt vallagen 7 kap. 3 § har kommunen skyldighet att erbjuda förtidsröstning 

genom ambulerande röstmottagning för väljare som på grund av sjukdom, 

funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe. 

Det är valnämnden som förordnar ambulerande röstmottagare. Endast den som 

fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas som röstmottagare. 

Förordnar valnämnden röstmottagarna innan de fått utbildning ska beslutet 

villkoras med att förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den 

obligatoriska utbildningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-04 

Förslag till beslut 

Förordna Lisa Lassbo, Karin Sandborgh Taylor, Johanna Åberg Burén, Kariina 

Larsson, Karin Ericson, Maria Vaernholt och Inger Sjögreen som ambulerande 

röstmottagare vid valen 2022, förutsatt att de genomgår den utbildning som 

valnämnden anordnar. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är 

förvaltningens förslag. Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar i enlighet 

med detta.  
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§ 29 Förordnande av röstmottagare, ordföranden 
och vice ordföranden till valdagen 
Diarienummer: VAL 2022/30 

Beslut 

Röstmottagare, ordföranden och vice ordföranden till valdagen vid valen 2022 

förordnas enligt valkansliets förslag, förutsatt att de genomgår den utbildning som 

valnämnden anordnar. 

Ärendebeskrivning 

Det är valnämnden som förordnar röstmottagare, ordföranden och vice 

ordföranden till valdagen. Endast den som fått sådan utbildning som krävs för 

uppdraget får förordnas som röstmottagare. Förordnar valnämnden 

röstmottagarna innan de fått utbildning ska beslutet villkoras med att förordnandet 

förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, 2022-08-09 

• Förteckning över röstmottagare, ordföranden och vice ordföranden till 

valdagen val 2022, 2022-08-09 

Förslag till beslut 

Förordna röstmottagare, ordföranden och vice ordföranden till valdagen vid valen 

2022 enligt valkansliets förslag, förutsatt att de genomgår den utbildning som 

valnämnden anordnar. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är 

förvaltningens förslag. Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar i enlighet 

med detta.  
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§ 30 Valnämndens deltagande på valdagen 
Diarienummer: VAL 2022/31 

Beslut 

Valnämnden deltar på valdagen enligt valkansliets förslag. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden beslutade den 12 maj 2022 § 22 att uppdra till valkansliet att ta fram 

förslag på upplägg för besök i vallokaler på valdagen. 

Valnämndens besök i vallokaler, har vid tidigare val, varit uppskattat av 

röstmottagare och bidragit till valkansliets utvärdering av valgenomförandet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, 2022-08-04 

• Valnämndens beslut 2022-05-12 § 22 

Förslag till beslut 

Valnämnden deltar på valdagen enligt valkansliets förslag. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att Markus Nyberg stryks ur grupp 3 då han avsagt sig sitt 

uppdrag.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är 

förvaltningens förslag med revidering enligt ordförandens förslag. Ordföranden 

finner därefter att nämnden beslutar i enlighet med dessa.  
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§ 31 Mottagningsgrupp för valnatten 
Diarienummer: VAL 2022/32 

Beslut 

Mottagningsgrupp utses i enlighet med bilaga Mottagningsgrupp för valnatten, 

2022-08-09. 

Ärendebeskrivning 

Under valnatten när röstmottagarna är klara med den preliminära rösträkningen 

ska valkassarna med röster lämnas in till valnämnden. Vid mottagningen måste det 

finnas personal som tar emot och granskar valkassarna vid inlämnandet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, 2022-08-09 

• Mottagningsgrupp för valnattten, 2022-08-09 

Förslag till beslut 

Valkansliet föreslår att mottagningsgrupp utses i enlighet med bilaga 

Mottagningsgrupp för valnatten, 2022-08-09. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är 

förvaltningens förslag. Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar i enlighet 

med detta.  
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§ 32 Förordnande av rösträknare vid 
uppsamlingsräkningen 
Diarienummer: VAL 2022/33 

Beslut 

Valkansliets personal förordnas som rösträknare vid uppsamlingsräkningen. 

Ärendebeskrivning 

Onsdagen efter valdagen ska valnämnden genomföra den preliminära 

rösträkningen, även kallad uppsamlingsräkningen. Vid behov kan räkningen 

fortsätta på torsdagen efter valdagen. Valnämnden sammanträder för att förrätta 

uppsamlingsräkning och rösträkningen utförs av rösträknare. Rösträknare behöver 

därav förordnas till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-04 

Förslag till beslut 

Förordna valkansliets personal som rösträknare vid uppsamlingsräkningen. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är 

förvaltningens förslag. Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar i enlighet 

med detta.  
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§ 33 Revidering av beslut om valsedlarnas 
placering i valsedelställen 
Diarienummer: VAL 2022/19 

Beslut 

Valsedlar placeras i följande ordning i valsedelställ i val- och röstningslokaler vid 

valen 2022: 

• Vid varje anordnad plats, där valsedlarna läggs ut, ska det finnas tre 

valsedelställ. 

• Partivalsedlar, för samtliga partier som anmält deltagande i valen och som 

antingen begärt utläggning eller distribuerat valsedlar till 

röstmottagningsstället, ska ställas i ett eget valsedelställ. De ska ställas i varsin 

lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 

regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje lodrät rad stå i 

bokstavsordning efter den partibeteckning som partiet anmält sitt deltagande. 

Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför de övriga valsedlarna i 

valsedelstället. 

• I de följande valsedelställen placeras namnvalsedlar för samtliga partier som 

anmält deltagande i valen och som distribuerat valsedlar till 

röstmottagningsstället. Namnvalsedlar ställs i samma ordning som ovan, 

riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) samt i 

bokstavsordning efter partibeteckning i varje lodrät rad. 

• Valsedlar för varje typ av val ska alltid ställas i en egen rad. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden beslutade den 12 maj 2022 § 21 om valsedlarnas placering i 

valsedelställen vid valen 2022. Valmyndighetens ställningstagande om valsedlarnas 

ordning i valsedelställen, daterat 2022-02-18, var vägledande för valnämndens 

beslut. Den 17 juni 2022 uppdaterade Valmyndigheten ställningstagandet med 

förtydliganden om valsedlarnas placering. 

Valkansliet föreslår att valnämnden reviderar tidigare beslut (2022-05-12 § 21), 

beslutspunkt tre, i enlighet med Valmyndighetens uppdaterade ställningstagande 

2022-06-17. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, 2022-08-04 

• Valmyndighetens ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen, 

2022-06-17 
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• Valnämndens beslut 2022-05-12 § 21 

Förslag till beslut 

Valsedlar placeras i följande ordning i valsedelställ i val- och röstningslokaler vid 

valen 2022: 

• Vid varje anordnad plats, där valsedlarna läggs ut, ska det finnas tre 

valsedelställ. 

• Partivalsedlar, för samtliga partier som anmält deltagande i valen och som 

antingen begärt utläggning eller distribuerat valsedlar till 

röstmottagningsstället, ska ställas i ett eget valsedelställ. De ska ställas i varsin 

lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 

regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje lodrät rad stå i 

bokstavsordning efter den partibeteckning som partiet anmält sitt deltagande. 

Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför de övriga valsedlarna i 

valsedelstället. 

• I de följande valsedelställen placeras namnvalsedlar för samtliga partier som 

anmält deltagande i valen och som distribuerat valsedlar till 

röstmottagningsstället. Namnvalsedlar ställs i samma ordning som ovan, 

riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) samt i 

bokstavsordning efter partibeteckning i varje lodrät rad. 

• Valsedlar för varje typ av val ska alltid ställas i en egen rad. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är 

förvaltningens förslag. Ordföranden finner därefter att nämnden beslutar i enlighet 

med detta.  
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§ 34 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienummer: VAL 2022/34 

Beslut 

Förteckningen över delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut som fattats med stöd av valnämndens beslut 2022-

02-09 § 3 om delegation till ledamot eller tjänsteman. 

Beslutsunderlag 

Delegationsförteckning valkansliet, 2022-08-10 

Förslag till beslut 

Förteckning över delegationsbeslut läggs till handlingarna 
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§ 35 Anmälan av handlingar 

Beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Inkomna handlingar redovisas för valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Handlingar som anmäls: 

Upphävande av beslut om deltagande i val och utläggning av partivalsedlar - 

Feministiskt initiativ, 2022-07-29 och 2022-08-02. VAL 2022/27 

Förslag till beslut 

Lägga handlingarna till handlingarna. 


