PROTOKOLL
2018-06-11
Valnämnden

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Måndagen den 11 juni 2018 kl 17.00 – 18.50 konferenssal Yngern,
Nykvarns kommunhus.

Anders Jönsson (M), ordförande §§ 21 - 30
Thorbjörn Wallin (NP), 1:e vice ordförande (ordförande §§ 18 – 20)
Krister Eriksson (S), 2:e vice ordförande
Malin Westergren (NP)
Ann-Marie Falk (L)

Ersättare
Övriga närvarande

Gunilla Lindstedt (NP) §§ 18 – 20

Ersättare

Gunilla Lindstedt (NP) §§ 21 - 30
Sylvia Öhrn Andersson (M)
Anneli Tornesque (S)
Sven Eklund (S)

Tjänstemän

Bengt Persson, valsamordnare
Anders Sloma, valsamordnare
Björn Bergérus, nämndsekreterare
Annemari Klaric, säkerhetssamordnare §§ 21 - 22

Justering
Justerare

Ann-Marie Falk (L)

Tid och plats för justering

Torsdag den 14 juni kl 16.30 på kommunhusets kansli

Justerade paragrafer

18 - 30

Underskrifter
Sekreterare
Bengt Persson
Ordförande
Torbjörn Wallin (NP) §§ 18 – 20

Anders Jönsson (M) §§ 21 - 30

Justerare
Anne-Marie Falk (L)

Justerandes signatur
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Paragrafnummer

18 - 30

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-15

Underskrift

Överklagandetid

B
2018-06-15 – 2018-07-09

Datum då anslaget tas ned

2018-07-10

Underskrift

Förvaringsplats för protokollet

Justerandes signatur

Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn
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§ 18
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare

Valnämndens beslut

Valnämnden väljer Ann-Marie Falk (M) att justera dagens protokoll torsdagen den 14 juni
kl 16.30 på kommunhusets kansli.
Valnämnden godkänner att Björn Bergérus får närvara vid dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat.
Anne-Marie Falk (M) föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll torsdagen den
15 juni kl 16.30 på kommunhusets kansli.
___________________
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Fastställande av dagordning
Valnämndens beslut

Dagordningen fastställs.
__________________
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Riskanalys valrörelsen 2018
Dnr KS/2018:13
Valnämndens beslut

Valnämnden godkänner den genomförda riskanalysen
Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnare Annemari Klaric föredrar frågan om säkerhet kring valet 2018. Tillsammans med
nämnden genomförs en säkerhetsanalys kring valet.

__________________
Beslutet expedieras till
Annemari Klaric
Akten
__________________
Beslutet expedieras till
Akten

Justerandes signatur
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§ 21
Rutin för säkerhet i vallokal valet 2018
Dnr KS 2018:13
Valnämndens beslut

Valnämnden godkänner förvaltningens förslag till rutin för säkerhet i vallokal valet 2018
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag 2018-04-16 till rutin för säkerhet i vallokal vid valet 2018.
Rutinen innehåller bland annat riskbedömning över arbete i vallokalen, förberedelse av lokalen,
åtgärder vid oro och åtgärder vid fortsatt oro. Dessutom finns anvisningar för åtgärder vid brand,
utrymning vid bombhot, hot, våld eller liknande. I anvisningarna finns också åtgärder efter en
eventuell händelse och kontaktuppgifter.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten
Säkerhetssamordnare

Justerandes signatur
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§ 22
Valsamordnaren informerar
Dnr KS/2018:13
Valnämndens beslut

Informationen godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Valsamordnaren informerar enligt följande.
- Valfunktionärerna kommer att meddelas om uppdraget så snart beslut är fattat
- Samtliga valfunktionärer redovisas till valnämnden
- Vallokalerna är klara och rapporterade
- Valsamordnare deltar i valrörelsemötena med partiföreträdare i kommunen
- Texten till valtutan är preliminärt genomarbetad
- Samtliga arvoden och ersättningar har arbetats fram och redovisas
- Valsamordnarna har nu tillgång till valportalen
- Utbildning av valfunktionärer (och valnämnden) planeras den 14 augusti 2018
- Allt valmaterial har inventerats och fyllnadsbeställning har gjorts
- Valnämndens reservdag för ev extra sammanträde är den 20 augusti 2018
__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Rutin för vallokaler i Nykvarns kommun
Dnr KS 2018:13
Valnämndens beslut

Valnämnden fastställer rutin för vallokaler i Nykvarns kommun enligt förvaltningens
förslag 2018-05-17
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag 2028-05-17 till rutin för vallokalerna i Nykvarns kommun för
valet 2018. Beslut om röstningslokaler har tagits av valnämnden 2017-10-11.
Rutinbeskrivningen innehåller också instruktioner, inför vallokalens öppnande, under valdagen,
stängning av vallokal, felanmälan av kommunens fastigheter och brand och utrymning.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten
Valsamordnare

Justerandes signatur
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§ 24
Rutin för förtidsröstning
Dnr KS/2018:13

Valnämndens beslut

Valnämnden fastställer rutin för förtidsröstning vid valet 2018 enligt förvaltningens förslag 2018-05-17.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag 2018-05-17 till rutin för förtidsröstning vid valet 2018.
Skrivelsen innehåller förslag till öppettider under perioden 22 augusti – 9 september 2018 enligt
följande.
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

08.00 - 19.00
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
08.00 - 19.00
08.00 - 17.00
11.00 - 14.00

Lokalen är Qulturum Sländan, Nykvarns centrum.
Rutinbeskrivningen innehåller också förberedelser, röstmottagning, röstmottagningen avslutas samt
räkna, sortera och distribuera förtidsröster.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur
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§ 25
Rutin för ambulerande röstmottagning
Dnr KS 2018:13
Valnämndens beslut

Valnämnden godkänner förvaltningens förslag 2018-05-17 till rutin för ambulerande
röstmottagning.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag 2018-05-17 till rutin för ambulerande röstmottagning vid valet
2018. Skrivelsen innehåller förslag till öppettider under perioden 28 augusti – 5 september enligt
följande.
Tisdag
Torsdag
Måndag
Onsdag

28 aug
30 aug
3 sept
5 sept

18.00 - 20.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00
18.00 - 20.00

Rutinbeskrivningen innehåller också förberedelser, beställningsrutin, röstmottagning och
röstmottagningens avslutande. Förvaltningen har tagit fram ett förslag 2018-04-16 till rutin för
säkerhet i vallokal vid valet 2018.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur
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§ 26
Rutin för valkansliet
Dnr KS/2018:13
Valnämndens beslut

Valnämnden fastställer rutin för valkansliet vid valet 2018 enligt förvaltningens förslag 2018-05-17.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag 2018-05-17 till rutin för valkansliet vid valet 2018. Valkansliet
finns i Nykvarns kommunhus, sammanträdesrum Yngern, söndagen den 9 september från kl 07.00
tills arbetet slutförts under valdagen.
Rutinbeskrivningen innehåller också förberedelser, valdagen, mottagning av material från vallokalerna
och stängning av valkansliet
__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur
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§ 27
Rutin för onsdagsräkning i Nykvarns kommun
Dnr KS 2018:13

Valnämndens beslut

Valnämnden fastställer rutin för onsdagsräkning i Nykvarns kommun enligt förvaltningens förslag
2018-05-07.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag 2018-05-17 till rutin för onsdagsräkningen i
Nykvarnskommun vid valet 2018. Lokalen är Qulturum Sländan och tiden är den onsdag 12
september 2018 kl 09.00.
Rutinbeskrivningen innehåller också rutiner före onsdagen och under onsdagen.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten
Valsamordnare

Justerandes signatur
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§ 28
Valfunktionärer vid valen till riksdag, kommun och landsting år 2018
Dnr KS 2018:13
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att förordna ordförande och vice ordförande i valdistrikten vid valen
till riksdag, kommun och landsting år 2018 enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till förordnande av valfunktionärer i valdistrikten vid valen till
riksdag, kommun och landsting år 2018. Förslaget avseende ordförande och vice ordförande i
valdistrikten är enligt följande.
Taxinge
Ordförande:
Vice ordförande:

Britt-Marie Ericsson
Marie Nilsson

Gammeltorp-Hökmossen
Ordförande:
Annika Alfredsson
Vice ordförande:
Kristina Funebrink
Lillhaga-Sandtorp
Ordförande
Vice ordförande

Inger Feldt
Jenny Björklund

Turinge
Ordförande
Vice ordförande

Anita Hellqvist
Margareta Karlsson

Stensborg-Brokvarn
Ordförande
Vice ordförande

Anita Angleby
Evert Hammar

Övriga valfunktionärer förordnas av kanslichef/valsamordnare enligt gällande delegationsordning.
I varje lokal (distrikt) ska finnas en ordförande, en vice ordförande samt längdförare och
ordningspersonal. För varje distrikt tjänstgör totalt sju valfunktionärer. Det krävs dessutom
funktionärer i reserv samt bemanning för förtidsröstning och ambulerande röstning. Förvaltningen
har tagit fram ett förslag till fullständig bemanning för kommunen.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur
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§ 29
Rätt att kvittera ut försändelser till valnämnden samt övriga försändelser
relaterade till valet 2018
Dnr KS/2018:13
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att ge rätten till att kvittera ut försändelser till valnämnden samt övriga
försändelser relaterade till valet 2018 till de personer som förvaltningen föreslår. Rätten att kvittera ut
försändelser gäller för personerna var för sig.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen föreslår att valnämnden ger nedanstående personer inom Nykvarns förvaltning rätten
att kvittera ut försändelser till valnämnden samt övriga försändelser, relaterade till valet 2018.
Anders Sloma, Bengt Persson, Ann-Christin Persson, Peter Klintberg, Ann-Chatrin Josefsson, Mari
Molin, Marie Fäldt, Annika Dahlgren, Mikaela Forsberg, Elin Hammarström Pierre Bjelkmark.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag 2018-05-17 till rutin för valkansliet vid valet 2018.
__________________
Beslutet expedieras till

Berörda personer
Akten

Justerandes signatur
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§ 30
Inkomna protokoll och skrivelser
Dnr KS 2018:13
Valnämndens beslut

Valnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar följande inkomna skrivelser.
-

Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:6
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:7
MSB – Informationspåverkan i samband med valet 2018 – rapportering av avvikelser till MSB
Stockholms länsstyrelse – Erfarenhets- och utbildningsmaterial angående säkerhet i samband
med val
OSSE valobservationsinstitution – information om observation vid svenska valet 2018
GDPR-ansvarig Nykvarns kommun – behandling av personuppgifter och allmänna val

__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur
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