Protokoll

Vn 4/2018

Valnämnden
2018-02-16
Datum:
Klockan: 09:30 - 12:00
Plats:
Lagrummet, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Arne Christianson (KD)
Jimmy Larsson (SD)
Jerker Lindgren (L)
Tjänstgörande ersättare
Barbro Klaeson (L)

Tjänstgör för Krister Tornberg (M)

Närvarande ersättare
Övriga
Johan Hellsten
Lenamaria Gustafsson
Peter Björk
Paragraf 1-8

Peter Björk, sekreterare
Justerat den

Karl-Gustav Granberg, ordförande

Jerker Lindgren, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den
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.

§ 1 Kallelse med eventuell tidsplanering
§ 2 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum måndagen den 19 februari i Rådhuset.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Jerker Lindgren (L)
Förslag till ersättande justerare: Jimmy Larsson (SD)
Beslut
Ordinarie justerare: Jerker Lindgren (L)
Ersättande justerare: Jimmy Larsson (SD)

§ 3 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls fredagen den 9 februari i Rådhuset.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Anmälan tas till protokollet.

§ 4 Valnämndens attestförteckning 2018
Ärendenummer: Vn 1/2018
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse
attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna
inom nämndens förvaltningsområden. En aktuell förteckning över samtliga
attestanter ska finnas tillgänglig hos Valkansliet.
Rutinen för attester bygger på att en person är så kallad att-etta som gör
beställningsattesten och godkänner att fakturan överensstämmer med det
som man kommit överens med exempelvis en leverantör om. Jämte attettan finns en att-tvåa som slut attesterar och godkänner betalningen
av fakturan.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-01-25
Valkansliets förslag till attestförteckning
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Förslag till beslut
Valkansliet föreslår Valnämnden besluta att
1. Attestanter för Valnämnden år 2018 utses enligt ovanstående förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Valnämnden delegeras till ekonom på kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut
Valnämnden beslutar att
1. Attestanter för Valnämnden år 2018 utses enligt ovanstående förslag.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Valnämnden delegeras till ekonom på kommunstyrelseförvaltningen.

§ 5 Valnämndens delegationsordning 2018
Ärendenummer: Vn 10/2017
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Att nämnden delegerar vissa beslut till förvaltningen är en förutsättning för
en mer effektiv ärendehantering. Nämnden avlastas vissa ärenden vilket
medför att fokus kan riktas mot frågor av principiell betydelse.
Beslut som tas med stöd av delegationsordningen ska återanmälas till
nämnden på nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Valkansliets förslag till delegationsordning
Valkansliets tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår Valnämnden besluta att
-

Anta Valnämndens delegationsordning.

Beslut
Valnämnden beslutar att
-

Anta Valnämndens delegationsordning.

§ 6 Årsberättelse 2017
Ärendenummer: Vn 3/2018
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Den lokala valmyndigheten består av valnämnd och valkansli. Valnämnden
ansvarar för valen, och valkansliet för det praktiska genomförandet av
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allmänna val, val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar.
Valkansliet utför även val åt Örebro pastorat, Svenska kyrkan, enligt en
överenskommelse om tjänsteköp parterna emellan.
Beslutsunderlag
Årsberättelse för Valnämnden 2017
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att årsberättelsen godkänns och skickas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut
Valnämnden beslutar att årsberättelsen godkänns och skickas till
Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 7 Sammanträdesplanering 2018
Ärendenummer: Vn 11/2017
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Kalendarium för Valnämnden och Valkansliet under valåret 2018.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2017-11-29
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår Valnämnden besluta att:
Anta sammanträdestider för 2018.
Anta kalendariet för 2018.
Ge presidiet möjlighet att justera sina sammanträdestider vid behov.
Beslut
Valnämnden beslutar att:
Anta sammanträdestider för 2018.
Anta kalendariet för 2018.
Ge presidiet möjlighet att justera sina sammanträdestider vid behov.

§ 8 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Informations- och beredningsärenden.
- Lokaler förtidsröstning
- Vad händer i Valkansliet, lokaler, valdistrikt.
- Säkerhet och val
- Utbildning
- Arvodesnivåer
- Arbetsorganisation i valet
- Ambulerande röstmottagning
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Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden har tagit del av informationen och tar den till protokollet.
Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen och tar den till protokollet.
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