Protokoll

Vn 12/2019

Valnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-02-22
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)
Leif Åke Persson (SD)
Peter Springare (ÖrP)
Tjänstgörande ersättare
Barbro Klaeson (L)

Tjänstgör för Marcus Wilén Ode (MP)

Närvarande ersättare
Eva Ströman (S)
Birgitta Eklund (KD)
Daniel Granqvist (M)
Övriga
Johan Hellsten
Lenamaria Gustafsson
Peter Björk
Frida Lagergren

Ansvarig för val
Förtidsröstning
Sekreterare
Administratör

Paragraf 9–20
Peter Björk, sekreterare
Justerat den 22 februari 2019 .

Karl-Gustav Granberg (S), ordförande
Johannes Nilsson (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 februari 2019 .
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§ 9 Kallelse med information
§ 10 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Justeringen äger rum den 22 februari kl. 13:30.
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)

§ 11 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 14 februari kl 14:00 i Rådhuset.
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 12 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Valnämnden har antagit en delegationsordning där nämnden delegerar beslut
för att få en snabbare och effektivare ärendehantering.
Beslutsunderlag

Ordförande har tagit ett beslut på delegation om att göra en anmälan till
Datainspektionen i samband med utskick till alla röstmottagare.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
Beslut

Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
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§ 13 Information från Valkansliet
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning

Allmän information om arbetsläget i Valkansliet.
Beslutsunderlag

- Ekonomi
- Organisation
Förslag till beslut

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

Valnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.

§ 14 Vallokaler 2019
Ärendenummer: Vn 24/2019
Handläggare: Johan Hellsten, Frida Lagergren
Ärendebeskrivning

Till varje allmänt val ska Valnämnden i Örebro kommun fatta beslut om vilka
vallokaler som ska användas. I flertalet av Örebro kommuns valdistrikt har
Valkansliet föreslagit att bruka samma vallokal som vid tidigare val men i några
fall föreslår kansliet om förändringar. Anledningen till förändringarna kan bero
på flera olika orsaker, där de vanligaste är tillgänglighetsfrågor, ombyggnationer
och pågående renoveringar samt förändrad verksamhet i lokalerna.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Lista med förslag till vallokaler 2019
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden:
Valnämnden beslutar
att valet till Europaparlamentet 2019 ska genomföras i de av Valkansliet
föreslagna lokalerna, samt
att Valkansliets tjänstemän får mandat att slutföra lokalanskaffningen,
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om anskaffningen av någon eller flera vallokaler av något skäl inte är klar vid
tiden för beslut eller om en redan beslutad lokal av något skäl inte kan
användas och måste ersättas.
Beslut

Valnämnden beslutar
att valet till Europaparlamentet 2019 ska genomföras i de av Valkansliet
föreslagna lokalerna, samt
att Valkansliets tjänstemän får mandat att slutföra lokalanskaffningen,
om anskaffningen av någon eller flera vallokaler av något skäl inte är klar vid
tiden för beslut eller om en redan beslutad lokal av något skäl inte kan
användas och måste ersättas.

§ 15 Röstningslokaler 2019
Ärendenummer: Vn 20/2019
Handläggare: Lena Gustafsson, Peter Björk
Ärendebeskrivning

Förtidsröstningen i Europaparlamentsvalet pågår mellan den 8 maj och
valdagen den 26 maj. Valkansliet har gjort lokalförfrågan på de lokaler som
tidigare används till förtidsröstning. Några av dessa är inte längre tillgängliga på
grund av annan verksamhet.
Valkansliet har utgått från antal förtidsröstande vid förra valet vid bokning av
lokaler.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Lokalförteckning med öppettider delas ut på sammanträdet.
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
1. Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i de av Valkansliet
föreslagna lokalerna.
2. Valnämnden beslutar att Valkansliets tjänstemän får mandat att slutföra
lokalanskaffningen, om anskaffningen av någon eller flera vallokaler av något
skäl inte är klar vid tiden för beslut eller om en redan beslutad lokal av något
skäl inte kan användas och måste ersättas.
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Beslut

1. Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i de av Valkansliet
föreslagna lokalerna.
2. Valnämnden beslutar att Valkansliets tjänstemän får mandat att slutföra
lokalanskaffningen, om anskaffningen av någon eller flera vallokaler av något
skäl inte är klar vid tiden för beslut eller om en redan beslutad lokal av något
skäl inte kan användas och måste ersättas.

§ 16 Valsedelsställsordning 2019
Ärendenummer: Vn 21/2019
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning

Inför varje allmänt val ska Valnämnden besluta om i vilken ordning valsedlar
ska placeras i valsedelstället. Det finns inga specifika regler för hur ordningen
ska vara, annat än att alla partiers valsedlar ska exponeras likvärdigt och med
skydd från insyn. Det senare är en nyhet som gäller från och med valet till
Europaparlamentet 2019
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden:
Valnämnden beslutar att den nedan föreslagna ordningen i valsedelstället ska
gälla i röstningslokaler och vallokaler under valet till Europaparlamentet 2019.
Valkansliet föreslår
att valsedlarna placeras i strikt och obruten bokstavsordning, från A till Ö, med
start längst upp till vänster i valsedelstället,
att de valsedlar som vallagen föreskriver kommunerna att beställa, distribuera
och lägga ut, ska placeras i den vänstra kolumnen (gäller endast partier som fått
mer än 1 % av rösterna i hela landet vid något av de senaste två valen till
Europaparlamentet, och som har begärt utläggning),
att blank valsedel placeras längst ned i vänster kolumn,
att övriga partiers valsedlar placeras med start högst upp i mittenkolumnen och
när den är fylld, vidare i höger kolumn i valsedelstället, samt
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att namnvalsedlar, oavsett om de distribueras av Valkansliet eller av partierna,
endast får läggas ut av röstmottagarna i lokalen.
Beslut

Valnämnden beslutar att den nedan föreslagna ordningen i valsedelstället ska
gälla i röstningslokaler och vallokaler under valet till Europaparlamentet 2019.
Valkansliet föreslår
att valsedlarna placeras i strikt och obruten bokstavsordning, från A till Ö, med
start längst upp till vänster i valsedelstället,
att de valsedlar som vallagen föreskriver kommunerna att beställa, distribuera
och lägga ut, ska placeras i den vänstra kolumnen (gäller endast partier som fått
mer än 1 % av rösterna i hela landet vid något av de senaste två valen till
Europaparlamentet, och som har begärt utläggning),
att blank valsedel placeras längst ned i vänster kolumn,
att övriga partiers valsedlar placeras med start högst upp i mittenkolumnen och
när den är fylld, vidare i höger kolumn i valsedelstället, samt
att namnvalsedlar, oavsett om de distribueras av Valkansliet eller av partierna,
endast får läggas ut av röstmottagarna i lokalen.

§ 17 Fullmakt att hantera rekommenderad post till och från
Örebro kommun
Ärendenummer: Vn 22/2019
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning

Det åligger kommunernas valnämnder att besluta om att ge utsedda personer
behörighet att hos Postnord hämta ut och transportera förtidsröster vid ett val.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-11.
Kopia på fullmakt hos Postnord, undertecknad av Örebro kommuns
firmatecknare (kommundirektören).
Kopia på bekräftelse av fullmakt, från Postnord.
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
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Valnämnden beslutar att ge Håkan Carlsson, Håkan Almstedt, Linnéa Luuk
och Emil Arnesson behörighet att hos Postnord hämta ut och transportera
förtidsröster vid Europaparlamentsvalet 2019.
Beslut

Valnämnden beslutar att ge Håkan Carlsson, Håkan Almstedt, Linnéa Luuk
och Emil Arnesson behörighet att hos Postnord hämta ut och transportera
förtidsröster vid Europaparlamentsvalet 2019.

§ 18 Förtidsröstning i och med omvalet i Falun
Ärendenummer: Vn 25/2019
Handläggare: Johan Hellsten, Peter Björk
Ärendebeskrivning

Valprövningsnämnden har fattat beslut om att omval ska ske i Falun
kommun avseende val till kommunfullmäktige söndagen den 7 april 2019.
Tillskillnad från tidigare är nu de andra kommunerna ålagda att ordna
förtidsröstning enligt 4 kap 23§ vallagen. Vid ett omval är perioden för
förtidsröstning förkortad till tio dagar före valdagen och det ska i varje
kommun finnas minst en lokal för förtidsröstning ”som ger väljarna goda
möjligheter att rösta”. Exakta dagar och öppettider är därmed upp till varje
kommun att bestämma utifrån väljarnas hänsyn.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
1. Valkansliet ges i uppdrag att förbereda och genomföra
förtidsröstningen i enlighet med de bestämmelser som utfärdas av
Valmyndigheten.
2. Förtidsröstningen genomförs i kommunens Servicecenter på
Drottninggatan med samma öppettider.
Beslut

1. Valkansliet ges i uppdrag att förbereda och genomföra förtidsröstningen i
enlighet med de bestämmelser som utfärdas av Valmyndigheten.
3. Förtidsröstningen genomförs i kommunens Servicecenter på
Drottninggatan med samma öppettider.
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§ 19 Institutionsröstning i Europaparlamentsvalet 2019
Ärendenummer: Vn 26/2019
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning

I samband med genomförandet av val finns möjligheten att ordna så kallad
institutionsröstning. Det är en form av röstmottagning på till exempel
äldreboenden eller låsta institutioner så som häktet.
Valkansliet föreslår att institutionsröstning ska genomföras i samband med
valet till Europaparlamentet.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
1. Valnämnden beslutar att institutionsröstning ska genomföras på
Trädgårdarna, Löwenhjälmska, Rättspsyk, Runnagården, Ädelgården,
Häktet, Tullhuset, Ängens vårdboende.
2. Valnämndens beslutar att ge Valkansliet delegation på att ordna
eventuellt tillkommande institutionsröstningsställen.
Beslut

1. Valnämnden beslutar att institutionsröstning ska genomföras på
Trädgårdarna, Löwenhjälmska, Rättspsyk, Runnagården, Ädelgården, Häktet,
Tullhuset, Ängens vårdboende.
2. Valnämndens beslutar att ge Valkansliet delegation på att ordna eventuellt
tillkommande institutionsröstningsställen.

§ 20 Ersättare till presidiet
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

För att få en enklare hantering av presidieberedningarna vill presidiet få
möjlighet att kalla ersättare till sammanträdena.
Ersättarna hämtas från Valnämndens ledamöter.
Förslag till beslut

Ordförandes förslag till Valnämnden
Ärendet bereds på dagens sammanträde och återkommer för beslut på
nästkommande sammanträde.
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Beslut

Ärendet bereds på dagens sammanträde och återkommer för beslut på
nästkommande sammanträde.
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