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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 23 april 2018, kl. 18:30 

Plats: Dävensö 

Ordförande: Bengt Johansson (S) 

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

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Lars Blomqvist (M) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 2 april 2018, kl. 09:00 
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Beslutsärenden 
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1.  Fyllnadsval av ordförande och vice ordförande till 
valdistrikt i Upplands-Bro 
KS 18/0098 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att följande personer kompletterar listan och är 
ordförande och vice ordförande vid 2018 års val. 

2.  Kompletterande förslag till vallokaler för valen 2018 
KS 18/0006 

Förslag till beslut 
Vallokaler till de allmänna valen den 9 september 2018 kompletteras 
enligt kommunledningskontorets förslag. 

3.  Fastställande av tid och plats för Valnämndens 
onsdagsräkning val till riksdagen 2018 
KS 18/0163 

Förslag till beslut 
1. Valnämndens onsdagsräkning efter val till riksdagen hålls 

den 12 september 2018.<s 

2. Tid & plats 

4.  Utläggning av valsedlar vid val till Riksdag, kommun 
och landstingsvalen den 9 september 
KS 18/0164 

Förslag till beslut 
1. Valsedlar för val till riskdag, kommun och landsting läggs ut 

i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 
2. De lokalt representerade partierna ansvarar för att leverera de 

namnvalsedlar samt de partivalsedlar som inte omfattas av 
valnämndens ansvar till samtliga vallokaler samt 
röstningslokaler. 

3. I det fall att ett parti inte finns lokalt representerat i 
kommunen kan Valkansliet vara behjälplig med leverans av 
dessa partivalsedlar till val- och röstningslokalerna.  

4. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i 
vallokaler samt röstningslokaler. 
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5.  Lokal instruktion för vallokal inför 2018 års val till 
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 
KS 18/0166 

Förslag till beslut 
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för vallokal inför 
2018 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. 

6.  Lokal instruktion vid förtidsröstning inför 2018 års val 
till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige 
KS 18/0165 

Förslag till beslut 
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för 
förtidsröstning inför 2018 års val till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige. 

7.  Politisk propaganda i anslutning till vallokalen 
KS 18/0167 

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  

Rapporter 

Bengt Johansson (S) 
Ordförande 
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