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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 
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Valnämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 13 juni 2022, kl. 16:30 

Plats: Gemaket eller digitalt via Teams 

Ordförande: Karl-Erik Lindholm (KD) 

Sekreterare: Lindamari Nilsson 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Bengt Johansson (S) 
Dag för justering, förslag:  torsdagen den 16 juni 2022, kl. 10:00 

Beslutsärenden 

1.  Lokal instruktion för vallokal inför val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022 
VN 22/0011 

Förslag till beslut 
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för vallokal inför 
2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

2.  Lokal instruktion för förtidsröstning inför val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 
VN 22/0012 

Förslag till beslut 
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för förtidsröstning 
inför 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

3.  Val av ordförande och vice ordförande till valdistrikt 
inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 
2022 
VN 22/0015 
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Förslag till beslut 
1. Valnämnden beslutar att utse ordförande eller vice 

ordförande vid 2022 års val enligt valkansliets förslag. 

2. Valnämnden ger ordförande mandatet att vid akuta fall utse 
ordförande och vice ordförande till valdistrikt samt bedöma 
deras lämplighet för uppdraget utan uppvisande av utdrag ur 
brottsregistret.  

4.  Ändring av förtidsröstningslokal i Bro vid val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 
VN 22/0020 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att förtidsröstningen i Bro ska hållas i: 

• Romeo och Julia, Brohuset, Broplan 1 

Delegationsbeslut 
• Avtal - PostNords Valtjänster 2022, PostNord Sverige AB 

Karl-Erik Lindholm (KD) 
Ordförande 
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