Protokoll

Vn 13/2019

Valnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-03-29
10:00–12:00
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Krister Tornberg (M)
Johannes Nilsson (V)
Marcus Willén Ode (MP)
Peter Springare (ÖrP)
Tjänstgörande ersättare
Eva Ströman (S)
Thomas Hjelmqvist (C)
Birgitta Eklund (KD)
Barbro Klaeson (L)

Tjänstgör för Leif-Åke Persson (SD)
Tjänstgör för Charlotte Edberger
Jangdin (C)
Tjänstgör för Lars O Molin (KD)
Tjänstgör för Jerker Lindgren (L)

Närvarande ersättare
Övriga
Johan Hellsten
Lenamaria Gustafsson
Frida Lagergren
Peter Björk
Paragraf 1–10

Peter Björk, sekreterare
Justerat den .

Karl-Gustav Granberg (S), ordförande
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Krister Tornberg (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den .
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§ 1 Kallelse
§ 2 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Justeringen äger rum den 29 mars kl. 12:10.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Krister Thornberg (M)
Förslag till ersättande justerare: Johannes Nilsson (V)
Beslut

Ordinarie justerare: Krister Thornberg (M)
Ersättande justerare: Johannes Nilsson (V)

§ 3 Information från Säkerhetsavdelningen
Handläggare: Helena Carlsson
Ärendebeskrivning

Information om säkerhetsläget inför valet och arbetet med den särskilda staben
för valsäkerhet.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet.
Beslut

Valnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 4 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls 2019-03-21 kl 10:00 - 12:00
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 5 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Anmälan av beslut som tagna på delegation enligt delegationsordning.
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Beslutsunderlag

- Ordförandebeslut för förordnande av personal till omvalet i Falun 28-29
mars.
- Delegationsbeslut för röstningslokal vid Olof Palmes torg.
- Delegationsbeslut för avtal med ÖBO och Örebroporten för
röstningslokaler.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
Beslut

Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet

§ 6 Information från Valkansliet
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning

Allmän information om arbetsläget i Valkansliet.
Beslutsunderlag

- Nytt upplägg för utbildningar.
- Nytt upplägg för logistik och transport av material till vallokaler.
- Kungörelsen för valet kommer publiceras tre veckor innan valdagen i de
lokala dagstidningarna.
- Budget och organisation.
- Lokala valobservatörer. (Beslut på nästkommande nämnd)
Förslag till beslut

Valkansliet föreslår Valnämnden besluta att nämnden tagit del av
informationen.
Nämndens behandling

Johannes Nilsson (V) yrkar på att arbetsgivarförhållandena ska tydliggöras i
form av en protokollsanteckning.
Beslut

Valnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.

§ 7 Förordnande personal vid omvalet i Falun
Ärendenummer: Vn 27/2019
Handläggare: Lena Gustafsson, Peter Björk
Ärendebeskrivning

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till Falu
kommunfullmäktige. Detta ska genomföras den 7 april med start för
förtidsröstning den 28 mars.
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Enligt vallagen är alla kommuner ålagda att anordna förtidsröstning vid minst
ett tillfälle. I Örebro kommun har Valnämnden beslutat att förtidsröstning ska
hållas mellan den 28 mars till och med den 4 april. Öppettiderna kommer följa
Servicecenters tider och bemannas av personalen i Servicecenter.
I och med att det är planerat ett sammanträde med Valnämnden den 29 mars
tas ett delegationsbeslut av ordförande för förordnande för personalen den 28–
29 mars. Nämndens beslut gäller för återstående tid av förtidsröstningen.
Beslutsunderlag

Agnetha Gunnebjörk 551102-6667
An-Sofi Zetterman 630727-4800
Josefin Sjö 850511-0588
Lars-Göran Strömberg 670217-6691
Maria Åkerlund 850624-7207
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden

Valnämnden beslutar att förordna de föreslagna röstmottagarna i
förtidsröstningen vid omvalet i Falun.

Valnämnden ger ansvarig för förtidsröstningen delegation på eventuella
kompletteringar av röstmottagare.
Beslut

Valnämnden beslutar att förordna de föreslagna röstmottagarna i
förtidsröstningen vid omvalet i Falun.
Valnämnden ger ansvarig för förtidsröstningen delegation på eventuella
kompletteringar av röstmottagare.

§ 8 Möjlighet att kalla ersättare till presidieberedningen
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Presidiet vänder sig till nämnden för beslut om möjlighet att kalla ersättare till
presidiet. Presidieberedningen är ett tillfälle då ärenden som ska tas upp på
nämnden bereds av majoritet och opposition. För att beredningen ska kunna
genomföras på ett tillfredsställande sätt ser presidiet ett behov av att kunna
kalla ersättare till presidiet vid ordinarie ledamots frånvaro.
Kallelse sker enligt den av kommunfullmäktige beslutade inkallelseordningen.
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Förslag till beslut

Ordförandes förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att ersättare ska kallas till Valnämndens
presidieberedning vid ordinarie ledamots frånvaro. Detta sker enligt
inkallelseordningen.
Beslut

Valnämnden beslutar att ersättare ska kallas till Valnämndens
presidieberedning vid ordinarie ledamots frånvaro. Detta sker enligt
inkallelseordningen.

§ 9 Inställt sammanträde med Valnämnden
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

På grund av få ärenden föreslås valnämndens sammanträde den 12 april ställas
in.
Förslag till beslut

Valnämndens sammanträde den 12 april ställs in.
Beslut

Valnämndens sammanträde den 12 april ställs in.

§ 10 Fråga till Kommunfullmäktiges presidium
Ärendebeskrivning

I och med att aprilmånad står för dörren och budget för Valnämnden ännu
inte är klargjord beslutar Valnämnden att ställa en fråga till
fullmäktigespresidium.
Förklaringen som nämnden fått på upprepade frågor är att budgeten ligger
under Kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter. I vanliga fall får
nämnderna sin budgettilldelning beslutad av kommunfullmäktige i och med
ÖSB men för Valnämndens del blev aldrig budgeten utlagd på nämndnivå.
Detta medför att Valnämnden förlorar en viktig del av sina möjligheter att
styra verksamheten och därmed också stå till svars för densamme.
Mot bakgrund av detta ställer Valnämnden följande frågor till
fullmäktigespresidium:
1. Varför får inte Valnämnden sin budget utlagd på nämndnivå för år 2019 på
samma sätt som andra nämnder?
2. Hur förväntas Valnämnden stå till svars för verksamheten när man inte har
budgetansvar?
3. Vilken budget har Valnämnden för valåret 2019?
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Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att ställa frågorna till kommunfullmäktiges presidium.
Beslut

Valnämnden beslutar att ställa frågorna till kommunfullmäktiges presidium.
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