
 

Göteborgs Stad Valnämnden, protokoll 1 (6) 

Protokoll nr 5 

Sammanträdesdatum: 2022-06-17 
Tid: 8:30–08:56  

Plats: Valkansliets lokaler, Postgatan 16     

Paragrafer: §§ 52-59 

Närvarande 

Ledamöter 

Peter Mattiasson (M) ordförande 

Jesper Berglund (V) andre vice ordförande 

Veronica Öjeskär (D) 

Joakim Jardeby (S) 

Daniel Andersson (L) förste vice ordförande  

Carina Ring (S)  

Tina LM Wallenius (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Joakim Dahl (M) ersätter Sandra van Tuel (M)  

Arne L Olsson (S) ersätter Lars Skoglund (S)  

 

Övriga ersättare 

Özlem Sigirci (V)  

Jakob Edshage (C) 

Thore Hagman (KD) 

Tobias Cowie (FI) 

Yvonne Stafrén (SD) 

 

Övriga närvarande 

Frida Nowotny kanslichef, Stefan Lydén valsamordnare, Stina Petersson Moberg 

valsamordnare/nämndsekreterare 
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Justeringsdag: 2022-06-17 
 

Underskrifter 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2022-06-20 

 

 

 

  

Sekreterare 

 

 

 

_______________________________ 

Stina Petersson Moberg 

 

 

Ordförande 

 

 

 

_______________________________ 

Peter Mattiasson (M) 

 

Justerande 

 

 

 

_______________________________ 

Jesper Berglund (V)  
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§ 52   

Närvaro 
 

Närvaron antecknas efter första sidans förteckning.  

 

 

§ 53 

Val av justerare 

Beslut 
I valnämnden  

Jesper Berglund (V) utses till justerare.  

 

 

§ 54   

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
I valnämnden  

Dagordningen godkänns. 
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§ 55   

Kanslichefens information  

Beslut 
I valnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  

Kanslichef Frida Nowotny informerar om följande: 

- Återkoppling gällande vallokalen i hyresgästföreningen Kastanjen:  

 

Valchefen har beslutat att lokalen ska användas då arbetsmiljökrav inte 

kan efterlevas i föreslagen alternativ lokal. Därutöver bedöms den 

alternativa lokalen som för liten för att kunna ta emot åskådare vid 

rösträkningen.  

 

Åtgärder för att stärka vallokalens neutralitet sker genom dialog med 

ordförande i valdistriktet, kontroll av valkansliets personal på 

valdagens morgon samt välkomnande av kontroll av nämndens 

ledamöter under valdagen.  

 

- Utbildning av samtliga röstmottagare påbörjas 15 augusti  

- Bemanning av kansliet under sommaren 

- Säkerhet: samverkansgrupp från mitten av augusti 

- Materielleveranser till centrallagret  

- Valdagens bemanning 

- Arbetsmiljöarbete för röstmottagare   



Protokoll nr 5 

Sammanträdesdatum: 2022-06-17 
 

 

Valnämnden 

 
  

Göteborgs Stad Valnämnden, protokoll 5 (6) 

§ 56 0004/19   

Uppdrag från valnämnden till valkansliet att utreda 
valsedelslogistiken    

Beslut 
I valnämnden 

Valnämndens uppdrag 2019-06-14 till valkansliet förklaras avslutat. 

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-10. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

§ 57 0030/21   

Uppföljning miljörevision 2021 

 
Beslut 
I valnämnden 

Informationen antecknas.  

Information  
Kanslichef Frida Nowotny informerar om följande: 

- Sammanfattning av miljörevisionen 

- Avslutat arbete:  

o Genomgång av Göteborgs Stads anvisning för systematisk vägledning 

samt stöddokument. 

o Kartläggning av verksamheten och bedömning av kansliets 

miljöaspekter 

- Kommande arbete 

o Framtagande av lokala miljömål 

o Implementering av miljöaspekter i nämndens verksamhetsplanering 
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§ 58 0044/22   

Förtidsröstning i lokaler med begränsat tillträde vid de 
allmänna valen 2022 

Beslut 
I valnämnden 

1. Godkänns att röstmottagning genomförs på de vård- och omsorgsboenden, 

kriminalvårdsanstalter, häkten med mera som redovisas i tjänsteutlåtandes 

bilaga 1.  

2. Uppdras till valchefen att vid behov göra justeringar.  

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-02, med bilaga. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

§ 59 0016/22 

Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden  

Beslut 
I valnämnden 

Förteckningen över inkomna skrivelser antecknas.  

Handlingar  
Förteckning över inkomna skrivelser mellan 2022-05-13- 2022-06-09. 


