Protokoll

Vn 30/2018

Valnämnden
Datum:
2018-08-17
Klockan: 10:00 - 12:00
Plats:
Rådhuset, Dialogen
Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Arne Christianson (KD)
Krister Tornberg (M)
Birgitta Nordlöw (C)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Helena Bosved (MP)
Jerker Lindgren (L)
Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Gösta Andersson (KD)
Daniel Granqvist (M)
Barbro Klaeson (L)
Eva Ströman (S)
Övriga
Johan Hellsten
Lenamaria Gustafsson
Peter Björk
Maria Carlsson
Paragraf 38-45
Peter Björk, sekreterare
Justerat den 17 augusti 2018
Karl-Gustav Granberg, ordförande
Jerker Lindgren, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 augusti 2018.
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§ 38 Kallelse
§ 39 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum fredagen den 17 augusti, kl 13:00, Rådhuset.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Jerker Lindgren (L)
Förslag till ersättande justerare: Daniel Granqvist (M)
Beslut
Ordinarie justerare: Jerker Lindgren (L)
Ersättande justerare: Daniel Granqvist (M)

§ 40 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls fredagen den 10 augusti i Rådhuset.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Anmälan tas till protokollet.

§ 41 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut som tagna på delegation.
Beslutsunderlag
Inga beslut har tagits med stöd av delegationsordningen sedan förra
sammanträdet.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
Beslut
Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
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§ 42 Information från Valkansliet
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning
Allmän information om arbetsläget i Valkansliet.
Beslutsunderlag
- Lägesbild inför valet.
- Mediakontakter.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att nämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Valnämnden beslutar att nämnden har tagit del av informationen.

§ 43 Riktlinjer för lokala valobservatörer
Ärendenummer: Vn 35/2018
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Det är Valnämndens ledamöter som utgör lokala valobservatörer. Det görs
ingen skillnad mellan ordinarie ledamot eller ersättare i nämnden.
Ersättning likställs med sammanträdesarvode. Ersättning för förlorad
inkomst ges.
Uppdraget som lokal valobservatör utgår från att notera avvikelser i
vallokalerna och rapportera detta till Valnämnden.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-08-03
Förslag till rutin för lokala valobservatörer
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att anta rutinerna för lokala valobservatörer.
Beslut
Valnämnden beslutar att anta rutinerna för lokala valobservatörer.
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§ 44 Återrapportering av förordnad personal
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
På valnämndens sammanträde i juni beslutades det att Valkansliet skulle
återrapportera läget med personal till vallokalerna. Kompletteringar har
skett och något enstaka uppdrag har tillkommit, exempelvis
onsdagsräkningen. Förslaget är att nämnden förordnar den tillkomna
personalen och att eventuella kompletteringar fram till valdagen hanteras
med hjälp av delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Personallistor
Rapport om organisation Onsdagsräkning.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att
- förordna den kompletterade personalen till RKL-valet 2018 förutsatt att
dessa genomgår utbildning.
- eventuella kommande kompletteringar fram till och med valdagen
hanteras i enlighet med delegationsordningen.
Beslut
Valnämnden beslutar att
- förordna den kompletterade personalen till RKL-valet 2018 förutsatt att
dessa genomgår utbildning.
- eventuella kommande kompletteringar fram till och med valdagen
hanteras i enlighet med delegationsordningen.

§ 45 Extra sammanträde med Valnämnden
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Valnämnden har sedan tidigare beslutat om sammanträdesdatum. Nu
behöver dock nämnden sammanträda en extra gång i slutet av året för att ta
erforderliga beslut gällande valet till Europaparlamentet i slutet av maj
2019. Förslaget är att lägga ett sammanträde med nämnden i anslutning
med den redan planerade periodsavslutningen med nämnden 13 november.
Förslag till beslut
Ordförandes förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att sammanträda den 13 november klockan 17:00 i
Rådhuset.
Beslut
Valnämnden beslutar att sammanträda den 13 november klockan 17:00 i
Rådhuset.
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