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Politisk propaganda i anslutning till
vallokalerna vid val till
Europaparlamentent
Dnr VN 19/0009

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 med undantag för passiv
valsedelsutdelning.
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

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
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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 23 april 2019

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 ett tillägg i beslutspunkt 1
”med undantag för passiv valsedelsutdelning.”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsbeslut i
punkt 1. Han frågar om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Valnämnden
Respektive vallokal
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§ 19

Beslut om förtidsröstningslokal i Bro
Dnr VN 18/0005

Beslut
Förtidsröstning ska arrangeras i Brohuset (Tristan), Broplan1, Bro med
öppettider som kommunledningskontoret tidigare föreslagit.

Sammanfattning
Valnämnden har ansvaret för att genomföra förtidsröstning i kommunen vid val
och den får vid valet 2019 starta tidigast den 8 maj 2019. Lokalerna ska vara så
många till antalet samt ha en så geografisk spridning att de klarar av att ta emot
de förväntade antalet röstande i området. Därför föreslås att en i Bro och en i
Kungsängen iordningsställs med föreslagna öppettider samt att en lokal
iordningsställs under Kungsfesten på Kungsängens IP den 25 maj mellan kl.
11.00-14.00. Valnämnden fattade den 18 mars beslut om lokal för
förtidsröstningen i Kungsängen, men lokalen i Bro var inte bokad vid det
tillfället och beslut om den måste därför fattas separat.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2019

Förslag till beslut
Förtidsröstning ska arrangeras i Brohuset (Tristan), Broplan1, Bro med
öppettider som kommunledningskontoret tidigare föreslagit.
Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Valkansliet
Förtidsröstningslokalerna
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§ 20

Kompletterande Val av ordförande och
vice ordförande till Eu parlamentsval
2019
Dnr VN 18/0003

Beslut
1. Valnämnden beslutar att komplettera listan med ordförande och vice
ordförande vid 2019 års val enligt kommunledningskontorets förslag
som presenteras vid sammanträdet den 29 april 2019.
2. Valnämndens ordförande får delegation på att utse nya ordförande, vice
ordförande eller byta plats på dessa om behov uppstår från den 29 april
till den 26 maj 2019.

Sammanfattning
Valnämnden beslutade att utse några ordförande eller vice ordförande vid 2019
års val enligt kommunledningskontorets förslag som presenteras vid
sammanträdet den 18 mars 2019. Beslutet behöver kompletteras och nya namn
på personer till uppdragen presenteras i fetstil eller på sammanträdet den 29
april 2019.
Samtliga valdistrikt ska bemannas med en ordförande samt en vice ordförande
enligt de av Valnämnden beslutade principerna. Kommunledningskontoret
föreslår att följande personer utses till uppdragen specificerade nedan:
Distrikt

Ordförande

Vice ordförande

Upplands-Bro
Härnevi-Skällsta
Upplands-Bro
Låssa
Upplands-Bro
Råby
Upplands-Bro
Finnsta
Upplands-Bro
Kockbacka
Upplands-Bro
Kungsängen S
Upplands-Bro
Sylta-Tibble V
Justerandes sign
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Upplands-Bro
Lennartsnäs -Tibble Ö
Upplands-Bro
Tibble N
Upplands-Bro
Norrboda
Upplands-Bro
Kungsängen N-Stäksön
Upplands-Bro
Brunna N
Upplands-Bro
Brunna S
Upplands-Bro
Håtuna-Håbo-Tibble

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019.

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att komplettera listan med ordförande och vice
ordförande vid 2019 års val enligt kommunledningskontorets förslag som
presenteras vid sammanträdet den 29 april 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kontoret önskar att beslutet kompletteras med ytterligare en beslutspunkt
”Valnämndens ordförande får delegation på att utse nya ordförande, vice
ordförande eller byta plats på dessa om behov uppstår från den 29 april till den
26 maj 2019.”

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag.
Han frågar först om nämnden kan komplettera listan på ordförande och vice
ordförande i vallokalerna enligt kontorets förslag. Han finner bifall. Han frågar
därefter om nämnden kan besluta att ge honom delegation på att utse nya
ordförande, vice ordförande eller byta plats på dessa om behov uppstår. Han
finner bifall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

2019-04-29

Rapporter
Anna-Lena Örvander läser upp ett brev som inkommit till valkansliet.
Anna-Lena Örvander informerar om valsedlarnas distribution i
vallokalerna.
Anna-Lena Örvander informerar om ansökan om polistillstånd för
affischering.
Anna-Lena Örvander informerar om ansökan om polistillstånd för
torgmöten.
Anna-Lena Örvander informerar om ansökan om tillstånd för valstugor.
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