Protokoll

Vn 18/2019

Valnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-11-15
10:00–12:00
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Lars O Molin (KD)
Krister Tornberg (M)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Johannes Nilsson (V)
Jerker Lindgren (L)
Marcus Willén Ode (MP)
Leif Åke Persson (SD)
Peter Springare (ÖrP)
Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Eva Ströman (S)
Birgitta Eklund (KD)
Barbro Klaeson (L)
Övriga
Johan Hellsten
Peter Björk
Lena Gustafsson

Sekreterare

Paragraf 35–42

Peter Björk, sekreterare
Karl-Gustav Granberg (S), justerare

Johannes Nilsson (V), justerare
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§35 Kallelse
§ 36 Upprop och närvaro
Handläggare: Ordförande

§ 37 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Justeringen äger rum 19 november.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Johannes Nilsson (V)
Förslag till ersättande justerare: Jerker Lindgren (L)
Beslut

Ordinarie justerare: Johannes Nilsson (V)
Ersättande justerare: Jerker Lindgren (L)

§ 38 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 8 november mellan 10:00-12:00.
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 39 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
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Beslut

Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet

§ 40 Information från Valkansliet
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning

Allmän information om arbetsläget i Valkansliet.
- Uppdatering av processkartan.
- Läget med flytten.
- Ekonomi.
Förslag till beslut

Valkansliet föreslår Valnämnden besluta att nämnden tagit del av
informationen.
Beslut

Valnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.

§ 41 Organisation för Valkansliet samt samarbete med
Kommunstyrelseförvatningen kring personalförsörjning
Ärendenummer: Vn 33/2019
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning

Valnämndens tjänstemannaorganisation, Valkansliet, behöver utvecklas och
tydliggöras, i syfte att säkra långsiktig försörjning av personella resurser till
Valkansliet och skapa en bättre beredskap för Valnämnden att klara sitt
myndighetsuppdrag - Att genomföra allmänna val i Örebro kommun. Under
en överskådlig framtid kommer antalet medborgare och röstberättigade stadigt
öka i antal, i en takt som motsvarar en till två nya valdistrikt per år.
Organisationsförändringen måste göras på olika sätt. Dels genom en ny
budgetstruktur, som tar hänsyn till de ökade kostnader vi har framför oss och
som tydligare beskriver samtliga faktiska kostnader under alla verksamhetsår,
under såväl valår som övriga verksamhetsår, och dels genom att tillskapa en
tjänstemannaorganisation som är avpassad för uppdraget.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-11-13
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att
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- ställa sig bakom tjänsteskrivelsens innehåll och lämnar ärendet för fortsatt
handläggning av Valkansliet och Kommunstyrelseförvaltningen.
Ärendet tas upp för beslut på kommande sammanträden med Valnämnden.
Yrkande

Johannes Nilsson (V) yrkar bifall till förslag till beslut.
Krister Tornberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslut

Valnämnden beslutar att
- ställa sig bakom tjänsteskrivelsens innehåll och lämnar ärendet för fortsatt
handläggning av Valkansliet och Kommunstyrelseförvaltningen.
Ärendet tas upp för beslut på kommande sammanträden med Valnämnden.

§ 42 Sammanträdestider 2020
Ärendenummer: Vn 37/2019
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning

Kansliets förlag på sammanträdesplanering för Valnämnden under 2020.
Beslutsunderlag

Förslag på sammanträdestider
Förslag till beslut

Valkansliet föreslår valnämnden besluta att anta sammanträdestiderna för 2020.
Beslut

Valnämnden beslutar att anta sammanträdestiderna för 2020.
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