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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden
Plats och tid

2018-04-23
Dävensö, 2018-04-23, kl. 18:30 – 19:30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Bengt Johansson (S), ordförande
Lars Blomqvist (M), 1:a vice ordförande
Anna Thorburn (C)
Nawal Al-Ibrahim (L)
Johan Tireland (SD)
Gloria Cederlind (V)
Lisbeth Waern (M)

Erik Karlsson (V)
Anders Eklöf (L)

Övriga deltagare

Olle Nykvist, Sekreterare
Karl Öhlander, Utvecklingschef
Anna-Lena Örvander, Utvecklare/Utredare
Julia Parkin, Adminstrativ handläggare/Utredare

Utses att justera

Lars Blomqvist (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-05-02
kl. 10:00

Paragrafer

§§ 14 – 21

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Olle Nykvist

Ordförande

Bengt Johansson (S)

..................................................................

..................................................................
Justerare

Lars Blomqvist (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-23

Datum för anslagsuppsättande:

2018-05-02

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslagsnedtagande:

Underskrift

....................................................................
Olle Nykvist

2018-05-23

2 (15)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2018-04-23

Innehållsförteckning
§ 14

Fyllnadsval av ordförande och vice
ordförande till valdistrikt i Upplands-Bro

3

§ 15

Kompletterande förslag till vallokaler för
valen 2018

5

§ 16

Fastställande av tid och plats för
Valnämndens preliminära rösträkning till
riksdagen 2018

7

§ 17

Utläggning av valsedlar vid val till Riksdag,
kommun och landstingsvalen den 9
september

8

§ 18

Lokal instruktion för vallokal inför 2018 års
val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige

10

§ 19

Lokal instruktion vid förtidsröstning inför
2018 års val till riksdag, kommun och
landstingsfullmäktige

11

§ 20

Politisk propaganda i anslutning till
vallokalen

12

§ 21

Rapporter

15

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2018-04-23

§ 14

Fyllnadsval av ordförande och vice
ordförande till valdistrikt i Upplands-Bro
Dnr KS 18/0098

Beslut
Valnämnden beslutar att personer (markerade med röd text) kompletterar listan
för uppdrag som ordförande eller vice ordförande vid 2018 års val, samt att en
vice ordförande (markerat med gult) byter distrikt.
_______________

Sammanfattning
Samtliga valdistrikt ska bemannas med en ordförande samt en vice ordförande
enligt de av Valnämnden beslutade principerna. Valnämnden beslutade om att
utse några ordförande och vice ordförande (Kursivstil) den 26 mars 2018.
Kommunledningskontoret föreslår att Valnämnden nu kompletterar listan med
personer markerat med röd text i tabellen samt byter valdistrikt på personen
manrekrat med gult.
Distrikt

Ordförande

Vice ordförande

Stina Forsberg

Vakant

Upplands-Bro
Låssa

Vakant

Vakant

Upplands-Bro
Råby

Vakant

Vakant

Upplands-Bro
Finnsta

Bengt Bergman

Kerstin Holm

Upplands-Bro
Kockbacka

Per Thorsell

Linda Stalpe

Upplands-Bro
Kungsängen S

Sara Eklind

Sandra Binggeli

Upplands-Bro
Sylta-Tibble V

Peter Ottosson

Birgitta Landén

Upplands-Bro
Härnevi-Skällsta

Upplands-Bro
Lennartsnäs -Tibble Ö

Justerandes sign

Carina Lennartsson

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2018-04-23
Upplands-Bro
Tibble N

Kurt Johansson

Markus Ekestam

Upplands-Bro
Norrboda

Margareta
Henriksson

Upplands-Bro
Kungsängen N-Stäksön

Maria Nordin

Ulla Gulliksson

Upplands-Bro
Brunna N

Ulla Ekestam

Per-Åke Ljungkvist

Upplands-Bro
Brunna S

Per Lind

Mats Erlandsson

Upplands-Bro
Håtuna-Håbo-Tibble

Ann-Christine
Pettersson

Agneta Nygren

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2018

•

Valnämndens beslut den 26 mars 2018, § 11

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att personer (markerade med röd text) kompletterar listan
för uppdrag som ordförande eller vice ordförande vid 2018 års val, samt att en
vice ordförande (markerat med gult) byter distrikt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

§ 15

2018-04-23

Kompletterande förslag till vallokaler för
valen 2018
Dnr KS 18/0006

Beslut
Vallokaler till de allmänna valen den 9 september 2018 kompletteras enligt
kommunledningskontorets förslag.
_______________

Sammanfattning
Inför 2018 års allmänna val är Upplands-Bro kommun indelat i 14 valdistrikt.
Till dessa distrikt ska en lokal utses där valet kan genomföras. Alla vallokaler
ska vara tillgängliga och det är inte längre möjligt för kommunen att få dispens.
Som underlag för kontroll har Boverkets föreskrifter (BOFS 2013:9 HIN) som
visar på enkelt avhjälpta hinder och Myndigheten för delaktighets (MFD) råd
till kommuner om tillgänglighet använts.
I de fall en väljare inte kan ta sig in i vallokalen ska väljaren ges möjlighet att
göra i ordning sin röst omedelbart utanför vallokalen och där överlämna rösten
till en röstmottagare. Detta under förutsättning att valhemligheten kan bevaras
(8kap. 7a§ vallagen).
Valet av lokaler ska rapporteras till Länsstyrelsen för att dessa ska publiceras
på val.se och tryckas på röstkorten.
Valnämnden beslutade om alla vallokaler i nedanstående tabell (markerade
med svart text den 19 mars 2018 och kompletteras nu med lokaler markerade
med gult.
Distrikt

Vallokal

Upplands-Bro Härnevi-Skällsta

Härneviskolan

Upplands-Bro Låssa

Justerandes sign

Upplands-Bro Råby

Råbyskolans matsal

Upplands-Bro Finnsta

Florasalen, Dagcentralen

Upplands-Bro Kockbacka

Finnstasalen

Upplands-Bro Kungsängen S

Dagcentralen, Kungsängen, matsalen

Upplands-Bro Sylta-Tibble V

Lillsjöskolans, matsal

Upplands-Bro Lennartsnäs -Tibble Ö

Ekhammarskolans matsal

Upplands-Bro Tibble N

Lillsjö förskola Rubinen

Utdragsbestyrkande
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Upplands-Bro Norrboda

Lillsjöskolans gymnastiksal

Upplands-Bro Kungsängen NStäksön

Bergaskolans matsal

Upplands-Bro Brunna N
Upplands-Bro Brunna S

Hagnässkolans matsal

Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble

Tjustaskolan, gymnastiksal

Därutöver kan det behövas reservlokaler utifall någon av de valda lokalerna på
valdagen inte är tillgängliga. Därför föreslås att ytterligare lokaler inventeras
som en säkerhetsåtgärd.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2018

Förslag till beslut
Vallokaler till de allmänna valen den 9 september 2018 kompletteras enligt
kommunledningskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2018-04-23

§ 16

Fastställande av tid och plats för
Valnämndens preliminära rösträkning
till riksdagen 2018
Dnr KS 18/0163

Beslut
1. Valnämndens preliminära rösträkning - onsdagsräkningen efter val till
riksdagen hålls den 12 september 2018.
2. Stora scenen, Kulturhuset kl. 09:00.
_______________

Sammanfattning
Valet till riksdagen avslutas för kommunens del med att valdistriktens
underkända förtidsröster, resterande förtidsröster och brevröster behandlas av
valnämnden onsdagen efter valet. Detta kallas för valnämndens preliminära
rösträkning, tidigare onsdagsräkningen och den är offentlig. Därför ska
valnämnden fastställa och kungöra tid och plats för onsdagsräkningen

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2018.

Förslag till beslut
1. Valnämndens preliminära rösträkning - onsdagsräkningen efter val till
riksdagen hålls den 12 september 2018.
2. Stora scenen, Kulturhuset kl. 09:00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2018-04-23

§ 17

Utläggning av valsedlar vid val till
Riksdag, kommun och landstingsvalen
den 9 september
Dnr KS 18/0164

Beslut
1. Valsedlar för val till riksdag, kommun och landsting läggs ut i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.
2. Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de
partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar till samtliga
vallokaler samt röstningslokaler.
3. I det fall att ett parti inte finns lokalt representerat i kommunen kan
Valkansliet vara behjälplig med leverans av dessa valsedlar till val- och
röstningslokalerna.
4. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i vallokaler
samt röstningslokaler.
_______________

Sammanfattning
I samtliga vallokaler och röstningslokaler ska det finnas valsedlar som ska
läggas ut på ett bord i anslutning till vallokalen.
Enligt lag ska vissa namnvalsedlar samt blanka valsedlar finnas i alla
röstningslokaler. De partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått
minst en procent av rösterna i hela landet får blanka valsedlar och
namnvalsedlar utlagda i alla tre valen. Det är kommunen som ansvarar för att
valsedlarna finns på plats. Detta innebär i praktiken att det är röstmottagarna
som ansvarar för utläggning av valsedlar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag för hur valsedlarna ska
placeras i vallokaler samt i förtidsröstningslokaler. Förslaget innebär att
valsedlarna placeras i bokstavsordning. Övriga partier (de partier som fick
mindre än en procent av alla röster vid föregående val eller nya partier) får
lägga sina valsedlar i bokstavsordning efter ovanstående valsedlar.

Beslutsunderlag
•
•

Justerandes sign

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 16 april 2018
Affisch för utläggning av valsedlar

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

Sammanträdesdatum:
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Förslag till beslut
1. Valsedlar för val till riksdag, kommun och landsting läggs ut i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.
2. Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de
partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar till samtliga
vallokaler samt röstningslokaler.
3. I det fall att ett parti inte finns lokalt representerat i kommunen kan
Valkansliet vara behjälplig med leverans av dessa valsedlar till val- och
röstningslokalerna.
4. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i vallokaler
samt röstningslokaler.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

§ 18

2018-04-23

Lokal instruktion för vallokal inför 2018
års val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige
Dnr KS 18/0166

Beslut
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för vallokal inför 2018 års
val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige med gjord revidering.
_______________

Sammanfattning
Söndagen den 9 september sker valet till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Som ett stöd i detta arbete finns Valmyndighetens
handledning och denna lokala instruktion som Valnämnden utarbetat.
Den lokala instruktionen ska fungera som ett stöd för de röstmottagare som
arbetar i vallokal under valdagen. Instruktionen beskriver bland annat de
kriterier som måste vara uppfyllda för att få rösta, kommunens valdistrikt och
vallokaler, hur valförrättningen går till, förberedelser inför öppnandet av
vallokalen, hantering av ambulerande röster och förtidsröster och hur rösterna
ska rapporteras och sorteras efter avslutad röstmottagning.

Beslutsunderlag
•

Lokal instruktion för vallokal inför 2018 års val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige, den 9 september 2018

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-16.

Förslag till beslut
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för vallokal inför 2018 års
val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Johansson (S) föreslår en revidering på affischen där det framgår att
Övriga partiers valsedlar placeras i bokstavsordning nedanför ovanstående
placering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

§ 19

2018-04-23

Lokal instruktion vid förtidsröstning inför
2018 års val till riksdag, kommun och
landstingsfullmäktige
Dnr KS 18/0165

Beslut
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för förtidsröstning inför 2018
års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.
_______________

Sammanfattning
Förtidsröstningen inför valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
börjar den 22 augusti och pågår till och med valdagen den 9 september 2018.
Den grundläggande informationen om hur förtidsröstningen går till finns i
Valmyndighetens handledning. Handledningen kompletteras av denna lokala
instruktion som Valnämnden utarbetat.
Den lokala instruktionen ska fungera som ett stöd för de röstmottagare som
arbetar i förtidsröstningslokal under förtidsröstningsperioden.

Beslutsunderlag
•

Lokal instruktion vid förtidsröstning inför 2018 års val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige, den 9 september 2018

•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2018

Förslag till beslut
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för förtidsröstning inför
2018 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

§ 20

2018-04-23

Politisk propaganda i anslutning till
vallokalen
Dnr KS 18/0167

Beslut
1. Politisk propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra
väljarna i deras val får inte förekomma inom en radie av 20 meter vid
entréerna till röstningslokalerna.
2. Valnämnden fastslår att med politisk propaganda menas
- affischering om politiska partier utanför offentliga anslagstavlor
- utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information
om politiska partier, med undantag för passiv valsedelsutdelning
- muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan
teknisk utrustning.
_______________

Sammanfattning
Efter valen 2014 uppmärksammades behov av ett förtydligande från nämnden
om innebörden av förekommande av politisk propaganda eller annat på ett
röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta.
Enligt 8 kapitlet 3 § vallagen får det inte på ett röstmottagningsställe eller i ett
utrymme intill detta förekomma propaganda eller annat som syftar till att
påverka eller hindra väljarna i deras val. Syftet med bestämmelsen är att
väljaren ska vara ostörd och skyddad för varje form av påverkan under själva
valhandlingen, ett led i att trygga genomförandet av fria och hemliga val.
Valprövningsnämnden, som har till uppgift att pröva överklaganden som sker i
samband med allmänna val, understryker att det är väsentligt att upprätthålla
detta skydd för väljaren. Några tydligare uttalanden om innebörden av
uttrycket på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta från
förarbetena finns inte. Det är därför inte möjligt att exakt precisera inom hur
stort område omkring en röstningslokal som det inte får förekomma politiska
aktiviteter.
Primärt är det kommunens valnämnd som har ansvar för att förbudet mot
politisk propaganda på röstningsställen och i dess närhet upprätthålls.
Kommunledningskontoret föreslår med anledning av detta att valnämnden
fattar beslut om ett förtydligande avseende politisk propaganda i närheten av
val och röstmottagningslokal för Upplands-Bro kommun.
Kommunledningskontoret föreslår att för röstnings- och vallokaler i UpplandsBro kommun ska gälla att ingen politisk propaganda får förekomma inom en
radie av 20 meter vid entréerna till röstningslokalerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2018-04-23

Kommunledningskontoret föreslår även att valnämnden fastställer en definition
av begreppet politisk propaganda som ska gälla enligt följande:
-

affischering om politiska partier utanför offentliga anslagstavlor,
utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information
om politiska partier
muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan
teknisk utrustning.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2018.

Förslag till beslut
1. Politisk propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra
väljarna i deras val får inte förekomma inom en radie av 20 meter vid
entréerna till röstningslokalerna.
2. Valnämnden fastslår att med politisk propaganda menas
- affischering om politiska partier utanför offentliga anslagstavlor
- utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information
om politiska partier
- muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan
teknisk utrustning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Johansson (S) föreslår att andra punkten i beslutsmening 2 kompletteras
med ”med undantag för passiv valsedelsutdelning”.
Johan Tireland (SD) föreslår att utöka avstånd till 30 m i beslutsmening 1.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera förslag till beslut och ställer dessa mot
varandra beslutspunkt för beslutspunkt. I beslutspunkt 1 finner han att det finns
två förslag till beslut; kontorets förslag till beslut och Johan Tirelands (SD)
förslag om att utöka avståndet till 30 meter. Han ställer dessa mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut. Votering begärs
och genomförs där de som röstar för kontorets förslag säger ”Ja” och de som
röstar för Johan Tirelands (SD) förslag säger ”Nej”. Vid votering lämnas 6 Jaröster, 1 nej-röst, och 1 avstår.
Han frågar därefter om nämnden kan anta kontorets förslag till beslut i
beslutsmening 2. Han finner bifall.
Till sist frågar han om nämnden kan bifalla lagt tilläggsförslag i beslutsmening
2. Han finner bifall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2018-04-23

Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Bengt Johansson (S)

X

Anna Thorburn (C)

X

Lars Blomqvist (M)

X

Nawal Al-Ibrahim (L)

X

Johan Tireland (SD)
Gloria Tovar de Cederlind (V)

Nej

X
X

Lisbeth Waern (M)

Justerandes sign

Avstår

X

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2018-04-23

§ 21

Rapporter

Rapporter
•
•

Anna-Lena Örvander presenterar en ny medarbetare i
Valprojektsgruppen; Julia Parkin.
Försök görs att få säkerhetschefen att närvara vid nästa sammanträde
för att redogöra för säkerhetsaspekter i valet.

Övrig fråga
•

Justerandes sign

Lars Blomqvist (M) ställer fråga om säkerhetsarbetet kring valet.

Utdragsbestyrkande
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