
SOLNA STAD Protokoll 2022-03-31 
SID 1 (8) 

Valnämnden 

Plats och tid  2022-03-31    Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-19:31 

Ledamöter 
Gunilla Åberg (S), ordförande  
Gustavo Caballero Cervantes (L) 
Nataliya Hulusjö (KD) §§ 9-12 
Louisa Cheung (MP) 
Paul Westin (C) 
Ylva Framme (V) 
Thomas Stenrup (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Ingela Selin (KD) för Nataliya Hulusjö (KD) §§ 7-8 
Göran Stark (M) ersätter Birgit Stockhaus (M) 

Närvarande ersättare 
Agnetha Boström (MP) 
Eva-Britt Sandlund (C) 
Ingela Selin (KD) §§ 9-12 
Annika Nordin (V) 
Åke Forslund (SD) 

Övriga närvarande 
Louise Gülich, t.f. säkerhetschef §§ 7-8 
Johanna Hultgren, kanslichef 
Rebecka Engvall, stadssekreterare 

Utses att justera 

Plats och tid 

Gustavo Caballero Cervantes (L) 

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 
längst bak i protokollet. 
7-12Paragrafer 

Underskrifter Sekreterare 
Rebecka Engvall 

Ordförande 
Gunilla Åberg (S) 

Justerare 
Gustavo Caballero Cervantes (L) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-04-01 
Anslaget tas ner 2022-04-25.  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-04-22.  
Originalprotokollet förvaras på stadsledningsförvaltningen. 
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§ 7 
Fastställande av föredragningslista 
 
Valnämnden fastställer utsänd föredragningslista med tillägg att inkommen fråga från 
Louisa Cheung (MP) hanteras under punkten Övrigt. 
 
 
 
 

§ 8 
Information  
 
Louise Gülich, t.f. säkerhetschef, presenterar sig och ger information om 
säkerhetsarbetet som sker under valåret. 
 
Valkansliet informerar om Länsstyrelsens utbildning för valnämnder som nämndens 
presidium som representanter från valkansliet deltog i den 15 mars.  
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§ 9 
Vallokaler vid 2022 års allmänna val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige (VN/2022:3) 
 

Beslut 
Valnämnden fastställer vallokaler i enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag.  

Valnämnden delegerar till valsamordnare för valen 2022 att besluta om eventuella 
justeringar av vallokaler. 

 
Sammanfattning 
För varje distrikt ska det enligt vallagens 4 kap § 20 finnas en vallokal. Valnämnden 
fastställer vilka vallokaler som ska finnas i Solnas 45 valdistrikt vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022. 
 
Stadsledningsförvaltningen har sett över vilka byggnader i Solna kommun som 
uppfyller kraven för en vallokal, framför allt med hänsyn på tillgänglighet samt 
neutralitet. De flesta lokaler som föreslås har tidigare används som vallokal. Tre nya 
lokaler föreslås dock att nyttjas som vallokaler vid årets val: 

- Raoul Wallenbergs skola i Bagartorp 
- Internationella Engelska Skolan  
- Solens öppna förskola 

 
Tillgängligheten i vallokalerna har säkerställts genom platsbesök av valkansliet och 
valnämndens ordförande. Checklistan För tillgängliga vallokaler, framtagen av 
myndigheten för delaktighet har utgjort underlag vid genomgång av samtliga lokaler. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår vidare att valnämnden delegerar till valsamordnare 
för valen 2022 att göra eventuella justeringar gällande vallokaler. 
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§ 10 
Röstningslokaler vid 2022 års allmänna val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige (VN/2022:4) 
 

Beslut 
Valnämnden fastställer röstningslokaler i enlighet med stadsledningsförvaltningens 
förslag. 

Valnämnden delegerar till valsamordnare för valen 2022 att besluta om eventuella 
justeringar av röstningslokaler. 

 
Sammanfattning 
Valnämnden ska fastställa vilka röstningslokaler som ska finnas i Solna under 
förtidsröstningsperioden vid valen 2022. Stadsledningsförvaltningen tillsammans med 
valnämndens ordförande har gjort platsbesök vid aktuella röstningslokaler. 

Tillgängligheten i röstningslokalerna har sedan tidigare val säkerställts genom besök av 
valkansliet som använt sig av den checklista som är framtagen av myndigheten för 
delaktighet.  

Förslaget är att åtta av de röstningslokaler som användes vid valen 2018 och 2019 också 
används vid valet 2022. En av de tidigare röstningslokalerna, Gunnarbo, går inte att 
nyttja vid årets val varpå ett en ny lokal som ersätter denna föreslås. Öppettider av 
röstlokaler kommer att tas upp till valnämnden i maj månad.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår följande nio (9) röstningslokaler till 2022 års 
allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige: 

- Huvudbibliotek i Solna Centrum 
- Solna stadshus 
- Biblioteket i Bergshamra 
- Skoga Omvårdnadsboende 
- Seniorstaden Hallen 
- Ankaret Seniorträff 
- Sockerbiten i Ritorp 
- Raoul Wallenbergskola Järvastaden 
- Raoul Wallenbergskola Bagartorp 

 
Stadsledningsförvaltningen föreslår vidare att valnämnden delegerar till valsamordnare 
för valen 2022 att göra eventuella justeringar gällande röstningslokaler. 
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§ 11 
Principer för röstmottagare vid 2022 års val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige (VN/2022:6) 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar att all rekrytering och tillsättning av röstmottagare på valdagen 
samt ambulerande röstmottagare inför 2022 års val sker av stadsledningsförvaltningen i 
enlighet med principer i stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med valnämndens 
ändring av näst sista stycket enligt följande: 
Den kan bli röstmottagare som senast på valdagen fyllt 18 år, har genomgått stadens 
utbildning för röstmottagare, bedöms lämplig för uppdraget samt helst inte 
kandiderar i aktuella val. 
 
 
Sammanfattning 
Personer som arbetar i vallokal och röstlokal under valet kallas röstmottagare. Av 
utvärderingen från valet 2019 framgår att vallokalerna till 2022 års val bör bemannas 
med minst sju (7) röstmottagare, inkluderat ordförande och vice ordförande. 
Stadsledningsförvaltningen bedömer därmed att de principer som fastställdes vid valen 
2018 och 2019 kan tillämpas även vid årets val. Principerna innebär att det i varje 
valdistrikt ska tillsättas:  

- En ordförande 
- En vice ordförande 
- Fem röstmottagare 

 
Det är dock av vikt att kunna möta upp behov av extra röstmottagare, exempelvis i 
distrikt med många röstberättigade eller där det är flera distrikt i samma lokal. Därför 
kommer ytterligare en röstmottagare per distrikt att rekryteras.  
 
Övriga rekryterade röstmottagare kommer sedan att bli reserver. Att ha flera reserver 
att plocka in på valdagen har i tidigare utvärderingar visat sig mycket viktigt. 
 
Den kan bli röstmottagare som senast på valdagen fyllt 18 år, har genomgått stadens 
utbildning för röstmottagare, bedöms lämplig samt inte kandiderar till Solnas 
kommunfullmäktige. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta att all rekrytering och 
tillsättning av röstmottagare samt ambulerande röstmottagare sker av 
stadsledningsförvaltningen inför 2022 års val och att principer enligt denna 
tjänsteskrivelse tillämpas. 
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Yrkande 
Gunilla Åberg (S) föreslår att valnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 
ändring av näst sista stycket enligt följande: 
Den kan bli röstmottagare som senast på valdagen fyllt 18 år, har genomgått stadens 
utbildning för röstmottagare, bedöms lämplig för uppdraget samt helst inte 
kandiderar i aktuella val. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det enbart finns ett förslag till beslut nämligen 
förvaltningens förslag med ändring enligt Gunilla Åbergs (S) ändringsyrkande och 
finner att valnämnden beslutar enligt detsamma. 
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§ 12 
Övrigt 
 
Valnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
VN/2022 § 1 
 
 
 
Louisa Cheung (MP) har till dagens sammanträde inkommit med en fråga gällande 
distribuering av namnvalsedlar till val- och röstningslokaler. 
Valnämnden diskuterar frågan som kommer att beslutas vid nästa sammanträde. 
Valnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en omvärldsbevakning i syfte 
att se hur andra kommuner organiserat och administrerat namnvalsedlar samt ge  
nämnden en återrapportering av detta vid nästa sammanträde.  
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