
  PROTOKOLL 1 (7)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-05-21 

 

Utses att justera Anna Thorburn (C)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-05-29 
kl. 10.30 

Paragrafer 
 

 §§ 22 – 26 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Anna-Lena Örvander 

Ordförande 
 ..................................................................  
Bengt Johansson (S) 

Justerare 

 ..................................................................   
Anna Thorburn (C)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-05-21 

Datum för anslagsuppsättande: 2018-05-28 Datum för anslagsnedtagande: 

 

2018-06-18 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket, 2018-05-21, kl. 18:30 – 19:15 
Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 
Beslutande Bengt Johansson (S), ordförande 

Lisbeth Waern (M) 
Mary Svenberg (S) 
Anna Thorburn (C) 
Nawal Al-Ibrahim (L) 
Gloria Cederlind (V) 

 
Erik Karlsson (V) 
 
 
 

Övriga deltagare Anna-Lena Örvander, Utvecklingsstrateg 
Mats Kjellberg, Säkerhets- och trygghetschef 
Karl Öhlander, Utvecklingsstrateg 
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 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-05-21 

 

 

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 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 22 Ändring av lokal och tider för 

förtidsröstning vid val till riksdag, kommun 
och landstings 2018 

3 

§ 23 Mottagande av värdeförsändelser som 
innehåller förtidsröster 

4 

§ 24 Annonsering i samband med val till 
riksdag, kommun och landsting 2018 

5 

§ 25 Extra sammanträde med Valnämnden i 
juni 2018 

6 

§ 26 Rapporter 7   



  PROTOKOLL 3 (7)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-05-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Ändring av lokal och tider för 
förtidsröstning vid val till riksdag, 
kommun och landstings 2018 

 Dnr KS 18/0007 

Beslut 
Lokal och tider ändras enligt kommunledningskontorets förslag från 
Florasalen, Dagcentralen i Bro till Verkstaden i Brohuset, och tiderna för 
förtidsröstningen på lördagar och söndagar ändras till 11:00-16:00 i både 
Kungsängen och Bro. 

___________ 

Sammanfattning 
Valnämnden har ansvaret för att genomföra förtidsröstning i kommunen. 
Lokalerna ska vara så många till antalet och ha en geografisk spridning att de 
klarar av att ta emot det förväntade antalet förtidsröstande i området. 
Förtidsröstning får starta tidigast den 22 augusti 2018. Öppettider ska beslutas 
av Valnämnden och ett förslag har beslutats av Valnämnden. Beslutet föreslås 
nu ändras för att en mer känd och tillgänglig lokal hittats. Öppettiderna på 
helger föreslås ändras för att följa verksamheterna i den nya lokalen.  

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 

• Valnämndens beslut den 22 februari 2018, § 7 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2018 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Valkansliet 

  



  PROTOKOLL 4 (7)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-05-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Mottagande av värdeförsändelser som 
innehåller förtidsröster 

 Dnr KS 18/0184 

Beslut 
Valnämnden utser följande tjänstepersoner som mottagare av värdeförsändelser 
som distribueras av Postnord i samband med val till Riksdag, kommun och 
landsting 2018: 

Anna-Lena Örvander 

Olle Nykvist 

Julia Parkin 

Karl Öhlander 

____________ 

Sammanfattning 
För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster krävs ett 
protokoll från Valnämnden där det framgår vem som får kvittera ut 
försändelserna. Den som kvitterar ut ska också kunna legitimera sig.  

Med anledning av detta behöver valnämnden fatta beslut om vilka som får 
kvittera ut värdeförsändelser. Kommunledningskontoret föreslår att följande 
tjänstepersoner utses för kvittering av värdeförsändelser: 

Anna-Lena Örvander 

Olle Nykvist 

Julia Parkin 

Karl Öhlander 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2018 

Beslutet skickas till: 

• Postnord 
• Valkansliet 
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 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-05-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Annonsering i samband med val till 
riksdag, kommun och landsting 2018 

 Dnr KS 18/0194 

Beslut 
Annonsering i samband med val till riksdag, kommun och landsting ska göras i 
lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, lokaltidningen Upplands-Bro Bladet och 
webbtidningen Ubro.se.  

____________ 

Sammanfattning 
I samband med valet till riksdag, kommun och landsting 2018 finns behov av 
att annonsera i lokal media, till exempel information om lokaler och tider för 
förtidsröstning samt tid och plats för onsdagsräkningen. 
Kommunledningskontoret föreslår att annonsering sker i lokaltidningen Mitt i 
Upplands-Bro samt i lokaltidningen Upplands-Bro Bladet samt webbtidningen 
Ubro.se 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2018. 

Förslag till beslut 
Annonsering i samband med val till riksdag, kommun och landsting ska göras i 
lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, lokaltidningen Upplands-Bro Bladet och 
webbtidningen Ubro.se.  
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 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-05-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Extra sammanträde med Valnämnden i 
juni 2018 

 Dnr KS 17/0256 

Beslut 
Valnämnden beslutar att genomföra ett extra sammanträde den 11 juni kl. 
18.30. 

__________ 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret bedömer att det behövs ett sammanträde i juni och 
föreslås Valnämnden besluta att genomföra det. Behovet grundar sig på att val 
av ordförande och vice ordförande ännu inte är komplett samt att listan på alla 
vallokaler inte är komplett. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2018 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att genomföra ett extra sammanträde den 11/6 kl. 18.30 
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 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2018-05-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Rapporter 
   

Temaärende 

• Mats Kjellberg informerar om säkerhetsarbetet kring Valen 2018 

Övriga rapporter  

• Ansökan om offentlig plats för valstugor 
• Ambulerande röstmottagare 
• Röstmottagare i förtidsröstningslokal 
• Bemanning av vallokaler 
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