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Valnämnden 

Datum 

2022-03-28 

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 4 april 2022, kl. 16:30 

Plats: Digitalt via Teams (eller Gemaket) 

Ordförande: Karl-Erik Lindholm (KD) 

Sekreterare: Hillevi Montor 

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: onsdagen den 6 april 2022, kl. 9:00 

Temaärende – Valnämndens uppdrag

Beslutsärenden 

1. Utläggning och distribuering av valsedlar vid val till
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022

VN 22/0010

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att:

1. Valsedlar för val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

läggs ut i enlighet med valkansliets förslag.

2. Partierna ansvarar för att leverera ett startkitt med totalt 18

buntar av de namnvalsedlar samt de partivalsedlar som inte

omfattas av valnämndens ansvar till valkansliet enligt

överenskommelse.

3. Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de

partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar till

vallokalerna samt röstningslokalerna, för påfyllnad under

valdagen.

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 i enlighet med vallagen.
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2.  Förslag till vallokaler inför val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige 2022 

VN 22/0014 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att vallokalerna för 2022 års val till riksdag, 

kommun- och regionfullmäktige fastställs enligt valkansliet förslag. 

3.  Ambulerande röstmottagare vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 

VN 21/0005 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att: 

1. Förordna följande tjänstepersoner till ambulerande 

röstmottagare vid valet 2021 enligt Vallagen 7 kap. 3 a §: 

•  

•  

•  

2. Ambulerande röstmottagning sker i förening av två utsedda 

tjänstepersoner. 

3. De ambulerande röstmottagarna utgår från 

förtidsröstningslokalen i Kungsängen. 

4. Den sista bokningsbara tiden för ambulerande röstmottagning 

fastställs till kl. 19:00 på valdagen. 

5. Ordförande ges mandatet att vid behov förordna ytterligare 

tjänstepersoner för att ambulerande röstmottagning ska vara 

möjligt. 

4.  Mottagande av värdeförsändelser som innehåller 
förtidsröster till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 2022 

VN 22/0013 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden utser följande tjänstepersoner som mottagare av 

värdeförsändelser som distribueras av PostNord eller 
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Valmyndigheten i samband med val till riksdag, kommun- 

och regionfullmäktige 2022: 

•  

•  

•  

2. Valnämnden ger ordförande mandatet att vid behov utse 

ytterligare tjänstepersoner som mottagare av 

värdeförsändelser. 

 

Rapporter 

Delegationsbeslut 

Anmälningar 

 

Karl-Erik Lindholm (KD) 

Ordförande 

 




