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Karl Öhlander, tf kommundirektör

Beslutande
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Maikki Lemne (S)
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Erik Karlsson (V)

Bengt Johansson (S)
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§§ 8 – 13
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..................................................................
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Olle Nykvist
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2019-02-18

§8

Beslut om annonsering i samband med
val till Europaparlamentet 2019
Dnr VN 18/0002

Beslut
1. Valnämndens preliminära rösträkning för val till Europaparlamentet
sker onsdagen den 29 maj 2019 kl.09:00 på Dalkarlen, Kommunhuset.
2. Den preliminära rösträkningen kungörs på kommunens hemsida,
lokaltidningarna Mitt i Upplands-Bro, Upplands-Bro bladet och
webbtidningen Ubro.se
3. Övrig annonsering i samband med val till Europaparlamentet sker under
vecka 18 på kommunens hemsida, lokaltidningarna Mitt i UpplandsBro, Upplands-Bro bladet och webbtidningen Ubro.se

Sammanfattning
På onsdagen efter valet till Europaparlamentet ska Valnämndens preliminära
rösträkning hållas, det är då valdistriktens underkända förtidsröster, resterande
förtidsröster och brevröster behandlas. Den preliminära rösträkningen är
offentlig och därför ska valnämnden fastställa och kungöra tid och plats för den
preliminära rösträkningen.
Utöver att kungöra den preliminära rösträkningen finns behov av att annonsera
i lokal media om till exempel information om lokaler och tider för
förtidsröstning samt tid och plats för den preliminära rösträkningen.
Annonsering av det slaget föreslås ske i lokaltidningarna Mitt i Upplands-Bro,
Upplands-Bro bladet och webbtidningen Ubro.se.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 februari 2019.

Förslag till beslut
1. Valnämndens preliminära rösträkning för val till Europaparlamentet
sker onsdagen den 29 maj 2019 kl.09:00 på Dalkarlen, Kommunhuset.
2. Den preliminära rösträkningen kungörs på kommunens hemsida,
lokaltidningarna Mitt i Upplands-Bro, Upplands-Bro bladet och
webbtidningen Ubro.se
3. Övrig annonsering i samband med val till Europaparlamentet sker under
vecka 18 på kommunens hemsida, lokaltidningarna Mitt i UpplandsBro, Upplands-Bro bladet och webbtidningen Ubro.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

2019-02-18

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Valkansliet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2019-02-18

§9

Beslut om vallokaler och lokala
anvisningar för vallokal vid val till
Europaparlamentet 2019
Dnr VN 18/0004

Beslut
1. Vallokaler till valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019, samt
reservlokal för dessa, beslutas enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Lokalinstruktion för vallokal i valet till Europaparlamentet den 26 maj
2019, antas enligt kommunledningskontorets förslag.
3. Utvecklingschef får delegation på att göra redaktionella förändringar i
den lokala instruktionen.

Sammanfattning
Sedan 2018 års allmänna val är Upplands-Bro kommun indelat i 14 valdistrikt.
Till varje 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.
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
(8 kap. 7a§ vallagen).
Som ett stöd för arbetet i vallokal finns Valmyndighetens handledning och en
lokal instruktion som Valnämnden utarbetat. Dessa båda ska beskriva det
löpande arbetet under valdagen.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019

Förslag till beslut
1. Vallokaler till valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019, samt
reservlokal för dessa, beslutas enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Lokalinstruktion för vallokal i valet till Europaparlamentet den 26 maj
2019, antas enligt kommunledningskontorets förslag.
3. Utvecklingschef får delegation på att göra redaktionella förändringar i
den lokala instruktionen.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Valkansliet
Vallokalerna i Upplands-Bro
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2019-02-18

§ 10

Ambulerande röstmottagare vid val till
Europaparlamentet 2019
Dnr VN 18/0006

Beslut
1. Förordna följande tjänstepersoner till ambulerande röstmottagare vid
valet 2018 enligt Vallagen 7 kap. 3 a §:
Anna-Lena Örvander, Julia Parkin, Hillevi Montor, Karl Öhlander
2. Ambulerande röstmottagning sker i förening av två utsedda
tjänstepersoner
3. De ambulerande röstmottagarna utgår från förtidsröstningslokalen i
Kungsängen.

Sammanfattning
Inför 2018 års val ersätts kommunala bud med ambulerande röstmottagare
enligt 7 kap 3 a § Vallagen. De ambulerande röstmottagarna ska utses av
Valnämnden genom förordnande.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2019

Förslag till beslut
1. Förordna följande tjänstepersoner till ambulerande röstmottagare vid
valet 2018 enligt Vallagen 7 kap. 3 a §:
Anna-Lena Örvander, Julia Parkin, Hillevi Montor, Karl Öhlander
2. Ambulerande röstmottagning sker i förening av två utsedda
tjänstepersoner
3. De ambulerande röstmottagarna utgår från förtidsröstningslokalen i
Kungsängen.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Valkansliet
Förtidsröstningslokalen i Kungsängen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2019-02-18

§ 11

Utläggning av valsedlar vid val till
Europaparlamentet 2019
Dnr VN 18/0008

Beslut
1.

Valsedlar för val till Europarlament läggs ut i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Partierna ansvarar för att leverera ett startkitt på 200 st. av de
namnvalsedlar samt de partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens
ansvar till valkansliet på därför utsatt dag och tid.
Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de
partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar till vallokaler
samt röstningslokaler, för påfyllnad.
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.
Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i vallokaler
samt röstningslokaler.

2.
3.
4.
5.

Sammanfattning
I samtliga vallokaler och röstningslokaler ska det finnas valsedlar som ska
läggas ut på ett bord i vallokalen. Enligt lag ska vissa namnvalsedlar samt
blanka valsedlar finnas i alla röstningslokaler. De partier som vid något av de
två senaste europarlamentsvalen fått minst en procent av rösterna får blanka
valsedlar och namnvalsedlar utlagda.
Det är valnämnden som ansvarar för att partivalsedlarna finns på plats och
partierna själva ansvarar för namnvalsedlarna. Då de lokala partierna kan ha
begränsade möjligheter, på samma sätt som de inte lokalt representerade
partierna, att leverera till alla valdistrikt kan valkansliet ordna med leverans av
ett så kallat startkitt till valdistrikten. Dock är det partiernas ansvar att fylla på
lagren under valdagen eller förtidsröstningsperioden.
För att ordningen ska hållas i valsedelställen är det röstmottagarna som
ansvarar för utläggning av valsedlar. Kommunledningskontoret har tagit fram
ett förslag för hur valsedlarna ska placeras i vallokaler samt i
röstningslokalerna. 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 den 11 februari 2019



Affisch för utläggning av valsedlar
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2019-02-18

Förslag till beslut
1. Valsedlar för val till Europarlament läggs ut i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
2. Partierna ansvarar för att leverera ett startkitt på 200 st. av de
namnvalsedlar samt de partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens
ansvar till valkansliet på därför utsatt dag och tid.
3. Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de partivalsedlar
som inte omfattas av valnämndens ansvar till vallokaler samt
röstningslokaler, för påfyllnad.
4. 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.
5. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i vallokaler
samt röstningslokaler.
Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Valkansliet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2019-02-18

§ 12

Förtidsröstning med anledning av
omval i Falun
Dnr VN 19/0004

Beslut
Valnämnden beslutar att röstningslokal för förtidsröstningen till omvalet av
kommunfullmäktige i Falun kommer att vara i Vigselrummet till Upplands-Bro
kommunhus på Furuhällsplan 1 i Kungsängen torsdag 4 april 13:00-15:00 och
fredag 5 april kl. 11:00 – 13:00.

Sammanfattning
Valprövningsnämnden har beslutat att omval ska hållas i val till
kommunfullmäktige i Falun. Valmyndigheten har efter samråd med
länsstyrelsen beslutat att valdagen för omval ska vara den 7 april 2019. Enligt 4
kap. 23 § Vallagen måste samtliga kommuner i Sverige ordna med
förtidsröstning.
Kommunledningskontoret föreslår att Valnämnden beslutar att vigselrummet i
Kommunhusets entré i Kungsängen ska vara röstningslokal samt att denna ska
vara öppen onsdag 4 april och fredag 5 april kl. 13:00-15:00.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2019



4 kap. 23 § Vallagen.

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att röstningslokal för förtidsröstningen till omvalet av
kommunfullmäktige i Falun kommer att vara i Vigselrummet till Upplands-Bro
kommunhus på Furuhällsplan 1 i Kungsängen torsdag 4 april och fredag 5 april
kl. 13:00-15:00.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Johansson (S) föreslår
torsdag 4 april 13:00-15:00 och fredag 5 april kl. 11:00 – 13:00.

Beslutsgång
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och frågar om
nämnden kan besluta enligt det förslaget. Han finner bifall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Valnämnden

§ 13



Justerandes sign

2019-02-18

Rapporter
Anna-Lena Örvander informerar om rapporten ”Valmyndighetens
erfarenhetsrapport från valet 2018”.
Anna-Lena Örvander informerar om de ärenden som är kvar att besluta
om på kommande möten.

Utdragsbestyrkande
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