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 §§ 20 - 26 

Underskrifter 

Sekreterare 

...........................................................................  

Lindamari Nilsson 

Ordförande 
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Karl-Erik Lindholm (KD) 

Justerare 

...........................................................................  

Bengt Johansson (S)  

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

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-13 

Datum för anslags uppsättande: 2022-06-16 Datum för anslags nedtagande: 

 

2022-07-07 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .............................................................................  

Lindamari Nilsson 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2022-06-13 16:30 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Karl-Erik Lindholm, (KD) ordförande 

Bengt Johansson, (S) vice ordförande 

Anna Thorburn (C) distans 

Anders Eklöf (L) 

 

Erik Karlsson (V) distans 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Katarina Olofsson (SD) distans 

Klaus Dürhagen (MP) 

 

Närvarande ersättare 

Maikki Lemne (S) 

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, sekreterare 

Hillevi Montor, projektledare valet 2022 

Anna-Lena Örvander, informationssäkerhetsstrateg, distans 

Sara Lauri, kanslichef 

Claus Engström (SD), politisk sekreterare 
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§ 20 Lokal instruktion för vallokal inför val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 
 Dnr VN 22/0011 

Beslut 
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för vallokal inför 2022 års val 

till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

Sammanfattning 

Söndagen den 11 september sker valet till riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige. Som ett stöd i detta arbete finns Valmyndighetens 

handledning och denna lokala instruktion som Valnämnden utarbetat. 

Den lokala instruktionen ska fungera som ett stöd för de röstmottagare som 

arbetar i vallokal under valdagen. Instruktionen beskriver bland annat de 

kriterier som måste vara uppfyllda för att få rösta, kommunens valdistrikt och 

vallokaler, hur valförrättningen går till, förberedelser inför öppnandet av 

vallokalen, hantering av ambulerande röster och förtidsröster och hur rösterna 

ska rapporteras och sorteras efter avslutad röstmottagning. 

Beslutsunderlag 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 16 mars 2022 

 Lokal instruktion för vallokal inför val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige, den 11 september 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för vallokal inför 2022 års 
val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Valnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 21 Lokal instruktion för förtidsröstning inför 
val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 
2022 
 Dnr VN 22/0012 

Beslut 
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för förtidsröstning inför 2022 
års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige med redaktionella 

ändringar. 

Sammanfattning 

Förtidsröstningen inför valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 

börjar den 24 augusti och pågår till och med valdagen den 11 september 2022. 

Den grundläggande informationen om hur förtidsröstningen går till finns i 

Valmyndighetens handledning. Handledningen kompletteras av denna lokala 

instruktion som Valnämnden utarbetat. 

Den lokala instruktionen ska fungera som ett stöd för de röstmottagare som 

arbetar i förtidsröstningslokal under förtidsröstningsperioden. 

Beslutsunderlag 

 Lokal instruktion för vallokal inför val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige, den 11 september 2022 
 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 17 mars 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för förtidsröstning inför 2022 

års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karl-Erik Lindholm (KD) föreslår att förtidsröstningslokalen i Bro redigeras 

under rubrik 1.1. Röstningslokaler. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Karl-Erik 
Lindholms (KD), och finner att Valnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 22 Val av ordförande och vice ordförande 
till valdistrikt inför val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 2022 
 Dnr VN 22/0015 

Beslut 
1. Valnämnden beslutar att utse ordförande eller vice ordförande vid 2022 

års val enligt valkansliets förslag. 

2. Valnämnden ger ordförande mandatet att vid akuta fall utse ordförande 
och vice ordförande till valdistrikt samt bedöma deras lämplighet för 
uppdraget utan uppvisande av utdrag ur brottsregistret. 

Sammanfattning 

Den 31 januari beslutade Valnämnden om principer för rekrytering inför 

riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 2022. I enligt med dessa 

principer föreslår valkansliet att följande personer, som samtliga inkommit med 

utdrag ur belastningsregistret, utses till uppdragen specificerade nedan: 

 

Distrikt Ordförande Vice ordförande 

Upplands-Bro Låssa  

Upplands-Bro Bro S  

Upplands-Bro Härnevi-

Skällsta 

  

Upplands-Bro Råby   

Upplands-Bro Finnsta   

Upplands-Bro 

Kockbacka 

 

Upplands-Bro 

Lennartsnäs -Tibble Ö 

  

Upplands-Bro 

Kungsängen N-Stäksön 

 

Upplands-Bro 

Kungsängen S 

 

Upplands-Bro 

Korsängen 

  

Upplands-Bro Tibble N  
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Upplands-Bro Sylta-

Tibble V 

  

Upplands-Bro 

Norrboda 

 

Upplands-Bro Brunna S   

Upplands-Bro Brunna 

N 

  

Upplands-Bro Håtuna-

Håbo-Tibble 

  

 

Beslutsunderlag 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 19 maj 2022 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden beslutar att utse ordförande eller vice ordförande vid 2022 

års val enligt valkansliets förslag. 

2. Valnämnden ger ordförande mandatet att vid akuta fall utse ordförande 

och vice ordförande till valdistrikt samt bedöma deras lämplighet för 

uppdraget utan uppvisande av utdrag ur brottsregistret.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Valnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 23 Ändring av förtidsröstningslokal i Bro 
vid val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 2022 
 Dnr VN 22/0020 

Beslut 
Valnämnden beslutar att förtidsröstningen i Bro ska hållas i: 

 Romeo och Julia, Brohuset, Broplan 1 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade den 14 mars 2022 om förtidsröstningslokaler och 

öppettider vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022. Det 

beslutades att förtidsröstningen i Bro skulle hållas i Danssalen i Brohuset. 

Sedan beslutet togs har valkansliet fått besked om att lokalen inte längre är 

tillgänglig under förtidsröstningsperioden vilket gör att lokalen måste ändras.  

Valkansliet föreslår därför att förtidsröstningen i Bro ska hållas i de två 

angränsande lokalerna Romeo och Julia i Brohuset. Öppettiderna påverkas inte 

av lokalbytet.  

Beslutsunderlag 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 9 juni 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att förtidsröstningen i Bro ska hållas i: 

 Romeo och Julia, Brohuset, Broplan 1 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Valnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 24 Rapporter 
  Inga rapporter  
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§ 25 Delegationsbeslut 
1. Avtal -  Valtjänster 2022,  

 Dnr VN 22/0019 
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§ 26 Anmälningar 
  Inga anmälningar  

 

 

 




