PROTOKOLL
2018-02-28
Valnämnden

Tid och plats

Onsdagen den 28 februari 2018 kl.17:00-19:30 konferenssal Vällingen,
Nykvarns kommunhus.

Beslutande
Ledamöter

Anders Jönsson (M), ordförande
Thorbjörn Wallin (NP), 1:e vice ordförande
Krister Eriksson (S), 2:e vice ordförande
Malin Westergren (NP)
Anne-marie Falk (L)

Ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Gunilla Lindstedt (NP)
Sylvia Öhrn Andersson (M)
Sven Eklund (S)

Tjänstemän

Mikael Kjelleros Endrell, valsamordnare/kommunsekreterare

Justering
Justerare

Krister Eriksson (S)

Tid och plats för justering

Fredagen den 2 mars 2018, kl 10.00 på kommunhusets kansli

Justerade paragrafer

1-5

Underskrifter
Sekreterare
Mikael Kjelleros Endrell
Ordförande
Anders Jönsson (M)
Justerare
Krister Eriksson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-28

Paragrafnummer

1-5

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-05

Underskrift

Överklagandetid

2018-03-05--2018-03-26

Datum då anslaget tas ned

2018-03-27

Underskrift

Förvaringsplats för protokollet

Justerandes signatur

Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn

Utdragsbestyrkande
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§1
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare
Valnämndens beslut

Valnämnden väljer Krister Eriksson (S) att justera dagens protokoll fredagen den 2 mars
2018, kl 10.00 på kommunhusets kansli.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat.
Krister Eriksson (S) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll fredagen den 2
mars 2018, kl 10.00 på kommunhusets kansli.
___________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur
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§2
Fastställande av dagordning
Valnämndens beslut

Dagordningen fastställs.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3
Valgeneralen informerar
Dnr KS/2018:13
Föredragande: Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare
Valnämndens beslut

Informationen godkänns.
Sammanfattning av ärendet

Mikael Kjelleros Endrell, valgeneral, informerar om valsamordnarnas arbete med valet.
Valsamordnarna ska kalla till ett projektgruppsmöte inom kort för att fördela arbetet. Valsamordnarna
tillsammans med ordföranden har deltagit på en kurs hos Sveriges kommuner och landsting den 6
februari 2018”Val 2018 – utmaningar och möjligheter”.
Mikael informerar lite kort om valnämnden uppdrag under valdagen. Det är viktigt att hela
valnämnden finns samlad i kommunhuset från 07.30 den 9 september (valdagen).
Under förtidsröstningsperioden 2018-08-22—2018-09-08 ska kommunhusets förtidsröstningslokal,
Qulturum Sländan, vara öppen och bemannas av i första hand av kommunens tjänstemän.
I årets val har kommunerna fått möjlighet till en extradag för röstsammanräkningen. Länsstyrelsen vill
fortfarande att förtidsrösterna inkommer till Länsstyrelsen onsdagen efter valet, men kommunerna
har nu till och med torsdag den 13 september på sig att komma in med rösterna.
Fredagen den 2 mars 2018 ska valsamordnarna inventera vallådorna för att se vilket material som
måste beställas i valdatasystemet senast den 16 mars 2018.
Valsamordnarna önskar få in synpunkter från valnämnden under dagens utbildning för att gå vidare
med ett gemensamt inriktningsbeslut inför allmänna valen 2018.
Mikael presenterar förslag till arvoden som diskuteras vidare under dagens utbildning.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4
Utbildning om valnämndens uppdrag
Dnr KS/2018:13
Föredragande: Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare
Valnämndens beslut

Valnämnden tackar för utbildningen och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett förslag till inriktning och mål inför allmänna valen 2018 för Nykvarns kommun.
Sammanfattning av ärendet

Valsamordnaren utbildar om valnämnden ansvar innan, under och efter valdagen.
Frågor som diskuterades:
- Vad tycker ni ska ingå i Nykvarns kommuns inriktning och mål kring valet 2018?
- Röstmottagare: åldersgräns, svenskt personnummer, ej om man står på någon lista,
familj ett och samma valdistrikt, gärna olika språkkompetens?
- Beslut om inga listor i förtidsröstningslokalen över vilka som deltar (Gäller små partier)
- Beslut om ordning i valsedelställ
- Riktlinjer för propaganda (hur nära, får man dela ut annat än broschyrer?)
- Utbildningsnivå röstmottagare
Inriktning och mål inför allmänna valen 2018 för Stockholms stad används som mall.
__________________
Beslutet expedieras till

Valsamordnare
Gruppledare

Justerandes signatur
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§5
Inkomna protokoll och skrivelser
Dnr KS/2018:13
Valnämndens beslut

Informationen godkänns.
Sammanfattning av ärendet

De protokoll och skrivelser av intresse för valnämnden som inkommit, har cirkulerat under
mötet.
1. Beslut från Länsstyrelsen, 2017-11-28, Valkretsar och valdistrikt i Nykvarns kommun.
Inkom 2017-11-28.
2. Protokoll från kommunfullmäktige, 2017-11-16, § 87 gällande reglemente för
valnämnden. Inkom 2017-11-22.
3. Protokoll från kommunfullmäktige, 2017-10-26, § 77 angående Distriktsindelning RKLvalet 2018,
4. Protokoll från kommunfullmäktige 2017-11-16, § 88 gällande Beslut om reglemente för
bygg- och miljönämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden, avseende uppdrag
till nämnderna att revidera sina reglementen och delegationsordningar.
Inkom 2017-11-22
5. Nyhetsbrev 2017:7 från Valmyndigheten. Inkom 2017-11-28.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur
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