Protokoll

Vn 27/2018

Valnämnden
2018-06-15
Datum:
Klockan: 10:00 - 12:00
Plats:
Lagrummet, Rådhuset, samling reception
Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Arne Christianson (KD)
Krister Tornberg (M)
Birgitta Nordlöw (C)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Jimmy Larsson (SD)
Jerker Lindgren (L)
Malin Bjarnefors (MP)
Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Gösta Andersson (KD)
Daniel Granqvist (M)
Eva Ströman (S)
Cecilia Hermansson (C)
Övriga
Johan Hellsten
Lenamaria Gustafsson
Peter Björk Sekreterare
Paragraf 29-37
Peter Björk, sekreterare
Justerat den 15 juni 2018
Karl-Gustav Granberg, ordförande
Krister Tornberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 juni 2018.
1

§ 29 Kallelse
§ 30 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum fredagen den 15 juni, kl. 12:30 på Rådhuset
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Krister Thornberg (M)
Förslag till ersättande justerare: Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Beslut
Förslag till ordinarie justerare: Krister Tornberg (M)
Förslag till ersättande justerare: Cecilia Lönn Elgstrand (V)

§ 31 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls fredagen den 8 juni i Rådhuset.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Anmälan tas till protokollet.

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut som tagna på delegation.
Beslutsunderlag
Lista från W3D3
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
Beslut
Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
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§ 33 Information från Valkansliet
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning
Allmän information om arbetsläget i Valkansliet.
Beslutsunderlag
- Arbetet med rekrytering.
- Arbetet med komplettering av vallokaler
- Utbildningsmodellen
- Parlamentsval Lettland i oktober
Förslag till beslut
Valkansliet förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att nämnden har tagit del av informationen.
Beslut
Valnämnden beslutar att nämnden har tagit del av informationen.

§ 34 Förordnande av röstmottagare
Ärendenummer: Vn 26/2018
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Det åligger kommunernas valnämnder att besluta om förordnande för
valarbetare att få arbeta som röstmottagare. Det gäller all röstmottagning,
vid såväl förtidsröstning, ambulerande röstmottagning, institutionsröstning
samt i vallokalerna under valdagen.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-06-05
Förteckning över personal som ska förordnas. (Handlingarna kommer
uppdateras torsdagen i och med att Valkansliet arbetar kontinuerligt med
bemanningen).
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att samtlig personal i bifogad förteckning förordnas
som röstmottagare vid RKL-valet 2018, med villkoret att dessa genomgår
obligatorisk utbildning för uppdraget innan de påbörjar sin tjänstgöring.
Valnämnden beslutar samtidigt om att förordna de eventuella
tillkommande röstmottagare, som Valkansliet kan komma att behöva
rekrytera, under förutsättning att de genomgår obligatorisk utbildning för
uppdraget innan de påbörjar sin tjänstgöring.
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Yrkande
Daniel Granqvist (M) yrkar på ändring i den andra beslutsmeningen till att
ge Valkansliet delegation att förordna tillkommande röstmottagare.
Ordförande yrkar att ärendet ska återrapporteras på nästkommande
sammanträde.
Ordförande yrkar bifall till Daniel Granqvists förslag.
Beslut
Valnämnden beslutar att samtlig personal i bifogad förteckning förordnas
som röstmottagare vid RKL-valet 2018, med villkoret att dessa genomgår
obligatorisk utbildning för uppdraget innan de påbörjar sin tjänstgöring.
Valnämnden beslutar att ge Valkansliet delegation för att förordna
tillkommande röstmottagare som Valkansliet kan komma att behöva
rekrytera, under förutsättning att de genomgår obligatorisk utbildning för
uppdraget innan de påbörjar sin tjänstgöring.
Ärendet ska återrapporteras på nästkommande sammanträde.

§ 35 Valsedelställsordning
Ärendenummer: Vn 22/2018
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Det åligger kommunernas valnämnder att besluta om ordningen bland
valsedlarna i valsedelsstället. Det överlägset vanligast är att ordna
valsedlarna i alfabetisk ordning och det är även Valkansliets förslag till
Valnämnden.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-05-31
Exempel på ordning i valsedelstället i alfabetisk ordning.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att valsedlarna ska sorteras i alfabetisk ordning i
valsedelsstället till valet till riksdag, kommun och landsting 2018.
Beslut
Valnämnden beslutar att valsedlarna ska sorteras i alfabetisk ordning i
valsedelsstället till valet till riksdag, kommun och landsting 2018.
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§ 36 Kungörelse och information på kommunens hemsida
Ärendenummer: Vn 24/2018
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Inför valet den 9 september ska lokala valmyndigheten (kommunernas
valnämnder) annonsera med kungörelse om hur valet kommer genomföras.
Det handlar om öppettider i vallokal men också eventuellt avvikande
öppettider, möjligheten till ambulerande röstmottagning etc. Detta ska
kungöras i ortstidning. Kutym är att detta dessutom kompletteras med
information på kommunens hemsida med stöd av valmyndighetens
hemsida.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-06-05
Förslag till kungörelse
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att valet ska kungöras i god ordning i enlighet med
Valkansliets tjänsteskrivelse.
Beslut
Valnämnden beslutar att valet ska kungöras i god ordning i enlighet med
Valkansliets tjänsteskrivelse.

§ 37 Fullmakt för hämtning och lämning av röster
Ärendenummer: Vn 23/2018
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Valnämnden behöver besluta om att ge föreslagna personer behörighet att
hos Postnord hämta ut och transportera förtidsröster vid val.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-06-05.
Kopia på fullmakt hos Postnord, undertecknad av Örebro kommuns
firmatecknare (kommundirektören).
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att ge Håkan Carlsson, Håkan Almstedt, Linnéa Luuk
och Emil Arnesson behörighet att hos Postnord hämta ut och transportera
förtidsröster vid RKL-valet 2018.
Beslut
Valnämnden beslutar att ge Håkan Carlsson, Håkan Almstedt, Linnéa Luuk
och Emil Arnesson behörighet att hos Postnord hämta ut och transportera
förtidsröster vid RKL-valet 2018.
5

6

