
  

PROTOKOLL 1 (9)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-08-30 

 

Utses att justera Bengt Johansson (S)  

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-09-01 kl. 9:30 Paragrafer 
 

 §§ 1 -  5 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Magda Bertz Wågström 

Ordförande 
 ..................................................................  
Karl-Erik Lindholm (KD) 

Justerare 
 ..................................................................   
Bengt Johansson (S)  

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

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-08-30 

Datum för anslags uppsättande: 2021-09-01 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-09-22 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Magda Bertz Wågström 

 
 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2021-08-30 15:00 – 15:45 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Karl-Erik Lindholm (KD), ordförande 

Bengt Johansson (S), vice ordförande 
Kjell Borg (M) 
Anders Eklöf (L) 
 

Stanislav Lewalski (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Erik Karlsson (V) 
Klaus Dürhagen (MP) 
 
Närvarande ersättare 
Anna-Maj Lilly (KD) 
Nawal al-Ibrahim (L) 
Maikki Lemne (S) 
 

Övriga deltagare Sara Lauri, kanslichef 
Anna-Lena Örvander, informationssäkerhetsstrateg 
Julia Parkin, kommunjurist 
Magda Bertz Wågström, sekreterare 
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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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§ 1 Ändring av valdistriktsindelning och 

valdistriktsnamn inför riksdag, region- och 
kommunfullmäktige valet 2022 

3 

§ 2 Valnämndens delegationsordning 5 
§ 3 Sammanträdestider för Valnämnden 2021-

2022 
6 

§ 4 Rapporter 8 
§ 5 Anmälningar 9 
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2021-08-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 Ändring av valdistriktsindelning och 
valdistriktsnamn inför riksdag, region- 
och kommunfullmäktige valet 2022 

Beslut 
Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra 
valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens 
förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn 
enligt Valnämndens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om 
valdistrikten ska ändras inför 2022 års val, ska Länsstyrelsen fatta beslut om 
detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige. 
Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). 

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har sett över 
valdistrikten i kommunen med antal röstberättigade i respektive valdistrikt per 
den 1 mars 2021 från Valmyndigheten och beräknad inflyttning under år 2021 
och 2022 som underlag för förslaget till beslut.  

Utifrån denna prognos bedöms Upplands-Bro kommun röstberättigade 
understiga 24 000 per den 11 september 2022 vilket enligt kommunallagen 
reglerar att Kommunfullmäktige ska fortsätta bestå av 41 ledamöter.  

En kommun som har färre än 36 000 röstberättigade får endast indelas i 
valkretsar om särskilda skäl föreligger. Några sådana skäl har inte framkommit 
och Upplands-Bro utgör därför en valkrets. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021 

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra 
valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens 
förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn 
enligt Valnämndens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
Kommunledningskontorets förslag, och finner att Valnämnden beslutar i 
enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Valnämnden 
• Kommunstyrelsen 
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 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-08-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Valnämndens delegationsordning 

Beslut 
Valnämnden antar den reviderade delegationsordningen. 

Sammanfattning 
I kommunallagen (2017:725) ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd 
att delegera beslutanderätten. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för 
verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver regelbundet 
revideras för att tillförsäkra en effektiv hantering.  

Valarbetet är ett tidsmässigt avgränsat projekt som förutsätter en flexibel och 
effektiv delegering från valnämnden för att fungera på bästa sätt. Föreslagen 
reviderad delegationsordning innehåller förtydliganden och förbättringar som 
kommer att möjliggöra ett gott genomförande av valprojektet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 juli 2021 

• Reviderad delegationsordning för valnämnden 

Förslag till beslut 
Valnämnden antar den reviderade delegationsordningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
Kommunledningskontorets förslag, och finner att Valnämnden beslutar i 
enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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§ 3 Sammanträdestider för Valnämnden 
2021-2022 

Beslut 
Sammanträdestider för Valnämnden för 2021-2022 fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag med ändringen att nämnden ska 
sammanträda klockan 16:30.  

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande årssammanträden. Kommunledningskontorets kansliavdelning 
har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Valnämnden för år 2021-
2022. I förslaget är ett antal sammanträden föreslagna men varje nämnd kan 
vid behov besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

 

Förslag till sammanträdesschema för år 2021 

Valnämnden kl. 15:00 

30 augusti 

22 november (vid behov) 

 

Förslag till sammanträdesschema för år 2022 

 

 

Valnämnden kl. 15:00 

31 januari 

14 mars 

4 april 

16 maj 

13 juni 

15 augusti 

19 september 
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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 mars 2021 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Valnämnden för 2021-2022 fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag med 
ändringen att Valnämnden ska sammanträda klockan 16:30 istället för klockan 
15:00. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
Kommunledningskontorets förslag med Erik Karlssons (V) ändringsyrkande, 
och finner att Valnämnden beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Ledamöter och ersättare i Valnämnden 
• Kommunstyrelsen 
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§ 4 Rapporter 
   

Valkansliets rapport från Anna-Lena Örvander och Sara Lauri:  

Det finns en bra planering inför valet som är gjord utifrån erfarenheter från 
tidigare val. Valkansliet har god framförhållning i valarbetet och vet när och 
hur saker ska göras. 

Nytt för detta val är att ett nytt valdatasystem kommer att tillhandahållas av 
Skatteverket. 

Hillevi Montor kommer att vara projektledare i valkansliet på heltid från och 
med januari 2022. 
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§ 5 Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda 
 Dnr KS 19/0545 
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