Vn 7/2015

Protokoll

Valnämnden
Datum:
Klockan:
Plats:

2015-02-27
10:00 - 12:00
Gula rummet

Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Arne Christianson (KD)
Krister Tornberg (M)
Lisbeth Frohm (C)
Jimmy Larsson (SD)
Helena Bosved (MP)
Jerker Lindgren (FP)
Tjänstgörande ersättare
Eva Ströman (S)

Ersätter Cecilia Lönn Elgstrand (V)

Närvarande ersättare
Daniel Granqvist (M)
Övriga
Johan Hellsten
Håkan Almstedt
Lenamaria Gustafsson
Robert Österlund

Paragraf 1-9

Lena von Bennigsen, sekreterare
Justerat den 2015-03-12

Karl-Gustav Granberg, ordförande

Arne Christianson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den
1

.

§ 1 Kallelse - namnlista
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Presentationsrunda av nämndens ledamöter och ersättare.
Beslut
En kontaktlista till samtliga i valnämnden kommer tas fram och bifogas under
denna punkt.
§ 2 Val av justerare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Dagordningen godkänns och val av justerare görs.
Beslut
Som justerare väljs K-G Granberg och Arne Christiansen.
§ 3 Bokslut 2014
Ärendenummer: Vn 9/2015
Handläggare: Robert Österlund
Ärendebeskrivning
Under 2014 genomfördes två val, val till Europaparlamentet och allmänna val.
För förtidsröstningen erhåller kommunerna ett statsbidrag och för övriga
kostnader i samband med val ansvarar kommunerna helt och hållet för
budgeteringen. Det ekonomiska resultatet för 2014 blev ett överskott på
1.253.000 kr, efter att 500.000 kr överförts till 2015 (se ärende Vn10/2015)
Beslutsunderlag
Handling daterad 2015-02-19.
Förslag till beslut
Valnämnden lägger bokslutet för 2014 till handlingarna.
Beslut
Valnämnden beslutar enligt förslag.
§ 4 Nytt valadministrativt system - Kaskelot
Ärendenummer: Vn 10/2015
Handläggare: Robert Österlund
Ärendebeskrivning
2

Stockholm stad har utvecklat ett nytt valadministrativt system, "Kaskelot", för
hantering av bemanning, lokaler, samt material och utrustning. Inom systemets
ram finns också möjligheten att kommunicera med röstmottagare eller
motsvarande via e-post eller SMS.
Beslutsunderlag
Handling daterad 2015-02-18.
Förslag till beslut
Valkansliet får i uppdrag att genomföra ett införande av nytt valadministrativt
system, Kaskelot, under 2015.
Valkansliet har besökt Stockholm stads valkansli samt det företag som gjort
systemet. Representanter för vår egen IT-avdelning har deltagit. För kartläggning
och införandeprojekt anslås 500´som redan finns budgeterat för 2015.
IT-avdelningen har konstaterat att det finns rätt förutsättningar för att kunna
använda systemet i vår IT-miljö.
Beslut
Valnämnden beslutar enligt valkansliets förslag.
§ 5 Omval i Båstad
Ärendenummer: Vn 11/2015
Handläggare: Robert Österlund, Lena Gustafsson
Ärendebeskrivning
Valprövningsnämnden har fattat beslut om att omval ska ske i Båstads kommun
avseende val till kommunfullmäktige söndagen den 10 maj 2015. Det finns vid
dessa tillfällen inget krav att andra kommuner ska erbjuda förtidsröstning.
Aspekter som kan vägas in om andra kommuner ska erbjuda förtidsröstning kan
vara geografisk närhet till kommunen i fråga, stor centralort och/eller studieort.
Kostnaderna för förtidsröstningen täcks av statsbidrag. Outnyttjat statsbidrag
måste återbetalas.
Beslutsunderlag
Handling daterad 2015-02-18.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i Örebro kommun inför omvalet
i Båstads kommun. Valkansliet ges i uppdrag att förbereda och genomföra
förtidsröstningen i enlighet med de närmare bestämmelser som kan komma att
utfärdas av valmyndigheten. Valkansliet meddelar beslutet till valmyndigheten
som publicerar uppgifterna på val.se. Lokala valmyndigheten kommer annonsera
i lokal press och på orebro.se.
Beslut
Valnämnden beslutar enligt förslag.
§ 6 Information från valkansliet
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Ärendenummer: Vn 8/2015
Handläggare: Robert, Johan, Lena G, Håkan och Lena vB
Ärendebeskrivning
- Information
Valkansliet vill informera om:
- Personalen på kansliet
- Processkartan
- Pågående jobb
Beslut
Valnämnden lägger informationen till handlingarna.
§ 7 Nämndreglementen för Örebro kommun, antagna av Kommunfullmäktige
2014-12-17
Ärendenummer: Vn 4/2015
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning
- Information
Beslutsunderlag
Handling antagen av KF 2014-12-17.
Beslut
Valnämnden lägger informationen till handlingarna.
§ 8 Delegationsordning för valkansliet
Ärendenummer: Vn 14/2015
Handläggare: Robert Österlund
Ärendebeskrivning
Till den nya mandatperioden behöver delegationsordningen ses över så att den
normala hanteringen av valadministrationen blir så enkel som möjligt
Beslutsunderlag
Handling daterad 2015-02-07.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslås ge delegation till Robert Österlund, ansvarig för valkansliet,
att anställa och lönesätta den personal som behöver anlitas för fullgörande av
valnämndens verksamhet och att ingå ekonomiska avtal upp till 200 000 kronor.
Att ge delegation till ordföranden Karl-Gustav Granberg att attestera samt
teckna ekonomiska avtal över 200 000 kronor. Att delegera till valnämndens
presidium, Karl-Gustav Granberg, Arne Christiansson samt Krister Tornberg, att
fatta beslut i brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa sammanträde.
Beslut
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Valnämnden beslutar enligt förslag.
§ 9 Förordnande av röstmottagare
Ärendenummer: Vn 13/2015
Handläggare: Robert Österlund
Ärendebeskrivning
Enligt vallagen 3 kap 5 § förordnas röstmottagarna av valnämnden.
Beslutsunderlag
Handling daterad 2015-02-27.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslås ge nämndens ansvarige tjänsteman Robert Österlund, samt
vid dennes förfall, Johan Hellsten, i uppdrag att förordna röstmottagare för
förtidsröstningen i samband med omvalet i Båstads kommun.
Beslut
Valnämnden beslutar enligt förslag.
§ 10 Övriga frågor
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning
- Information
- Kommunledningskontorets personal samt ledamöter och ersättare i nuvarande
och föregående valnämnd kommer bjudas in till en föreläsning i Rådhuset den 18
mars. Föreläsare: Christer Robson tidigare bl.a. valobservatör i Ukraina.
- En utbildningsdag kommer arrangeras för valnämnden i september 2015.
Inbjudan ska skickas ut innan sommaren så alla får chansen att boka i kalendern.
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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