Protokoll

Vn 15/2019

Valnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-05-03
10:00–12:00
Lagrummet, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Lars O Molin (KD)
Krister Tornberg (M)
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Johannes Nilsson (V)
Jerker Lindgren (L)
Leif Åke Persson (SD)
Peter Springare (ÖrP)
Tjänstgörande ersättare
Barbro Klaeson (L)

Tjänstgör för Marcus Willén Ode

Närvarande ersättare
Eva Ströman (S)
Birgitta Eklund (KD)
Övriga
Johan Hellsten
Lenamaria Gustafsson
Peter Björk

Sekreterare

Paragraf 11–18
Peter Björk, sekreterare
Justerat den 3 maj 2019 .
Karl-Gustav Granberg (S), ordförande
Peter Springare (ÖrP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 maj 2019 .
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§ 11 Kallelse
§ 12 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Justeringen äger rum 2019-05-03 kl. 12:00
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Peter Springare (ÖrP)
Förslag till ersättande justerare: Jerker Lindgren (L)
Beslut

Ordinarie justerare: Peter Springare (ÖrP)
Ersättande justerare: Jerker Lindgren (L)

§ 13 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls 2019-04-26 i Rådhuset.
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 14 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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§ 15 Information från Valkansliet
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning

Allmän information om arbetsläget i Valkansliet.
Beslutsunderlag

Ekonomisk redogörelse - Maritta Karhu, ekonom - Utgår, återkommer till
nästa nämnd
Besöka valförrådet
Fotografering i samband med nämnden
Pressmeddelande skickas ut på måndag 6 maj.

Förslag till beslut

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

Valnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.

§ 16 Förordnanden av röstmottagare
Ärendenummer: Vn 29/2019
Handläggare: Valkansliet
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 2018-04-29
Förteckning över personal som ska förordnas (läggs ut i meetings dagen innan
sammanträdet).
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att samtlig personal i bifogad förteckning förordnas som
röstmottagare vid EU-valet 2019, med villkoret att dessa genomgår obligatorisk
utbildning för uppdraget innan de påbörjar sin tjänstgöring.
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Valnämnden beslutar att ge Valkansliets personal delegation på att förordna
eventuellt tillkommande röstmottagare under förutsättning att dessa genomgått
den obligatoriska utbildningen.
Beslut

Valnämnden beslutar att samtlig personal i bifogad förteckning förordnas som
röstmottagare vid EU-valet 2019, med villkoret att dessa genomgår obligatorisk
utbildning för uppdraget innan de påbörjar sin tjänstgöring.
Valnämnden beslutar att ge Valkansliets personal delegation på att förordna
eventuellt tillkommande röstmottagare under förutsättning att dessa genomgått
den obligatoriska utbildningen.

§ 17 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 för förlorad inkomst och resa med egen bil/transport ges i enlighet
med kommunens regelverk för ersättningar och arvoden.
Uppdraget som lokal valobservatör utgår från att notera avvikelser i
vallokalerna och rapportera detta till Valnämnden.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-04-28
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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§ 18 Lokaler med begränsat öppethållande
Ärendenummer: Vn 23/2019
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning

Kommunerna (lokala valmyndigheten) kan samråda med Länsstyrelserna
(regionala valmyndigheten) om att vissa vallokaler ska ha avvikande öppettider
på valdagen (Vallagen 2005:837, 4 kap 21§). Anledningarna till detta kan vara
att det är få röstande i dessa distrikt men att geografin kräver att de har en
vallokal. Nästa steg i att erbjuda röstmottagning men inte under hela dagen är
att ha ett särskilt röstmottagningsställe. Detta har Örebro kommun exempelvis
på Vinön.
Lokaler som föreslås ha avvikande öppettider till EU-valet 2019 är Norrbyås,
Rinkaby och Lillkyrka.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-04-29
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att de föreslagna lokalerna ska hålla röstmottagning med
avvikande öppettider enligt förslag.
Beslut

Valnämnden beslutar att de föreslagna lokalerna ska hålla röstmottagning med
avvikande öppettider enligt förslag.
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