Vn 5/2017

Protokoll

Valnämnden
2017-08-18
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats:
Valvet, Rådhusets entré
Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Arne Christianson (KD)
Krister Tornberg (M)
Birgitta Nordlöw (C)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Jimmy Larsson (SD)
Helena Bosved (MP)
Jerker Lindgren (L)
Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Gösta Andersson (KD)
Daniel Granqvist (M)
Barbro Klaeson (L)
Eva Ströman (S)
Emilia Molin (C)
Övriga
Johan Hellsten Ansvarig för val,
Peter Björk Sekreterare

Paragraf 1-8
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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 18 augusti 2017

Karl-Gustav Granberg, ordförande

Jerker Lindgren, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 augusti 2017.

§ 1 Kallelse med ev. tidsplanering
§ 2 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Då dagens sammanträde i praktiken berör ett beslut är valkansliets förslag
att hela protokollet justeras samma dag i anslutning till sammanträdet.
Förslag till beslut
Förslag till justerare: Jerker Lindgren (L).
Förslag ersättande justerare: Emilia Molin (C).
Beslut
Justerare: Jerker Lindgren (L).
Ersättande justerare: Emilia Molin (C).

§ 3 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls fredagen den 11 augusti i Rådhuset.
Förslag till beslut
Valnämnden tar anmälan till protokollet.
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Beslut
Valnämnden tar anmälan till protokollet.

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Valnämnden har delegerat ett antal beslut till Valkansliet enligt
delegationsordningen. De beslut som tas på delegation ska återrapportera
till nämnden på nästkommande sammanträde.
Förslag till beslut
Inga delegationer att ta till protokollet.
Beslut
Inga delegationer att ta till protokollet.

§ 5 Ny valdistriktsindelning
Ärendenummer: Vn 9/2017
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Örebro kommun växer stadigt, med en takt som motsvarar ca 1 nytt
valdistrikt per år inom en överskådlig framtid. Antalet röstberättigade per
valdistrikt får inte överstiga 2000 personer. Inom flera valdistrikt har det
skett mycket nybyggnation under de senaste åren. I några fall handlar det
om en förtätning och i andra fall är det helt nya bostadsområden som växer
fram. På grund av detta behöver valdistriktsindelningen revideras. I flera
fall räcker det med att justera gränsdragningen mellan distrikt men i några
fall krävs att nya valdistrikt skapas.
Förslaget på ny valdistriktsindelning är initierat och framtaget av Johan
Hellsten, ansvarig för val i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2017-07-06
Kartunderlag
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att anta ny valdistriktsindelning.
Beslut
Valnämnden beslutar att anta ny valdistriktsindelning.
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§ 6 Informationsärenden
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning
Informationsärenden till valnämndens sammanträde 18 augusti 2017.
Beslutsunderlag
- Reflektioner från nationella Valnätverket.
- Aktuellt på valkansliet.
Förslag till beslut
Valnämnden har tagit del av informationen och lägger den till protokollet.
Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen och lägger den till protokollet.

§ 7 Ekonomisk rapport
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Genomgång av nämndens ekonomi.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport (läggs på bordet)
Förslag till beslut
Valnämnden godkänner rapporten och lägger den till protokollet.
Beslut
Valnämnden godkänner rapporten och lägger den till protokollet.

§ 8 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Jerker Lindgren (L) - Praktisk hantering inför valet 2018 och tillsättande av
arbetsgrupp för partierna. Jerker Lindgren kommer skicka kallelse till
partierna.
Förslag till beslut
Jerker Lindgren kommer skicka kallelse till partierna.
Beslut
Jerker Lindgren kommer skicka kallelse till partierna.
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