SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Val nämnden

(

Plats och tid

Tingshuset, 2022-04-11

Beslutande

Jens-Mikael Larsson(-)
Mats Sundberg (S)
Gerd Erlandsson (S)
Britt Alderholm (M)
Christer Gustavsson (C)
Boye Jonsson (NP)
Klara Sandberg (LPo)

Ersättare

Tord Turesson (S)
Anita Rundqvist (S)
Ulla Lindström-Nilsson (S)
Eva Turesson (M)

Övriga deltagande

Sabina Elisson, servicechef

Utses att justera

Britt Alderholm (M)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Val nämnden

Sarnmanträdesdatum

2022-04-11
Datum för

Datum för
anslags uppsättande

2022- os-- 12..

anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

kommunstyrelsens kansli , Tingshuset

Underskrift

Jens-Mikael Larsson (-) , ordförande

2022- Ob -O'S

1 - 10

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Valnämnden

2022-04-11

Vn § 1

2

dnr KS2022-244

Tillskapande av valtorg för partier under valrörelsen
Det har hittills kommit in ansökan från Vänsterpartiet om att få stå på allmän
plats för att bedriva valkampanj under våren och sommaren fram till valet. För
att hantera samtliga partier likvärdigt bör kommunen och valnämnden slå fast
en riktlinje för var partier får stå i stadskärnan och bedriva valkampanj .

(
Kommunförvaltningen föreslår att området på övre delen av torget från
Sputniken förbi fontänen enligt bifogad bild avgränsas till valtorg.
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Beslut
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:

(

-

Justerares sign

VL
Utdragsbestyrkande

att i samband med valrörelsen beviljas begagnande av offentlig plats
efter ansökan för markupplåtelse på ytan "Valtorg", mellan den 30
april till 10 september för partier med tillstånd.

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Val nämnden

Sida

3

dnr KS2022-245

Vn § 2

Placering av valaffischer
1988 beslutade kommunstyrelsen att godkänna den tidigare upprättade
förtecknignen över platser i Nora där affischering kan äga rum . Enligt
polisen får affischering inom stads- plane- elelr byggplanelagt område
äga rum på följande platser:

(
Båda sidor av Bergslagsgatan mellan Stensnäs-Björknäs (utefter
länsvägen)
Båda sidor av Esstorpsvägen mellan FibbetorpsvägenSkogsbärsgatan (utefter länsvägen)
Båda sidor av Esstorpsvägen mellan Limstensgränd-Kolmätargatan
(utefter länsvägen)
Norra sidan av Kolmätargatan mellan Fågelvägen-Nytorpsvägen
Södra sidan av Kolmätargatan mellan EsstorpsvägenBergmästarevägen
Södra sidan av Kolmätargatan vid Bermästarevägen P-plats
Båda sidor av Kungsgatan , delen Heimdalsvägen-söderut vid
Trängbo
Norra sidan av Storgatan mellan Tingshusgatan-Rådhuset (utefter
And. Wedbergs park)
Västra sidan av infarten från Örebro vid Hagbyvägens anslutning
Västra sidan Älvtorpsvägen mellan Västanlidsvägen-Pershyttevägen
Båda sidor av Pershyttevägen mellan Älvstorpsvägen-länsväg 244
Båda sidor av Hitopsvägen mellan PershyttevägenChristinelundsvägen

(

(
Valnämnden beslutar
1. att ta information om valaffischers placering enligt beslut från
polismyndigheten och kommunstyrelsens arbetsutskott till
protokollet.

(

2. att informationen om valaffischers placering ska gå ut till partierna
och publiceras på nora.se.

Justerares sign

C}L
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-11

Val nämnden

dnr KS2022-246

Vn § 3

Valdistriktens ordföranden och vice ordföranden
Presentation av förslag till valdistriktens ordförande och vice
ordföranden .
Karlsäng-Pershyttan
Annelie Johansson, ordförande
Helena Bergqvist Lannerhag, vice ordförande

(

Torget-Gunnarsberg
Lena von Bothmer Johansson, ordförande
Sofia Frändberg, vice ordförande

(

Dalsta-Born
Annika Carlsson, ordförande
Sofie Norelius, vice ordförande
Hitorp-Alntorp
Peter Comet, ordförande
Jenny Spector, vice ordförande
As-Ringshyttan
Ronza Hadad, ordförande
Linnea Lagison, vice ordförande
Järnboås-K/acka-Lerberg
Mateja Vehrnjak-Möller, ordförande
Jonathan Smårs, vice ordförande

(

Hagby-Esstorp
Katarina Löwenbrink, ordförande
Peter Grönlund , vice ordförande

(

Gyttorp-Viker
Vakant, ordförande
Vakant, vice ordförande

Valnämnden beslutar
att fastslå ordföranden och vice ordföranden enligt ovanstående i
ärendet.

Justerares sign

J1---

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Val nämnden

Sida

2022-04-11

Vn § 4

5

dnr KS2022-247

Hantering av partiernas personvalsedlar
Vid tidigare val har partierna själva ansvarat för att köra ut partiernas
personvalsedlar till kommunens vallokaler.
Ordföranden föreslår att kommunen till detta val erbjuder partierna
servicen att köra ut alla valsedlar till valloklalerna. En anledning till detta
är att säkerheten i vallokalerna ökar när partiernas valarbetare inte
behöver in i vallokalerna med valmaterial.

(

(

Valnämnden beslutar
1. att kommunen även kör ut partiernas personvalsedlar till vallokalerna
på valdagen .
2. att en rutin för genomförande av distribuering av personvalsedlar
presenteras till nästa valnämnd.

(

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Samma nträdesdatum

Valnämnden

2022-04-11

Vn § 5

Sida

6

dnr KS2022-248

Förtidsröstningslokaler
Mellan den 24 augusti till valdagen ska kommunen ha minst en lokal
öppen för förtidsröstning. Tidigare har förtidsröstning skett i Tingshusets
reception och i Konsthallen vid biblioteket. Det har även funnits mobila
förtidsröstningslokaler i orterna runt Nora och även på vård- och
omsorgsboenden samt utanför ICA.

(

Valnämnden beslutar
-

att ordinarie förtidsröstningslokal kommer att vara Konsthallen i
biblioteket.

-

att Tingshuset är samordningscentral för valsedlar.

-

att mobila förtidsröstningslokaler kommer att vara vid ICA, i Gyttorp, i
Järnboås, i Barn (valdagen) , i Hagby ängar, i Tullbacken, i
Älvtorpshemmet och i Allaktivitetshuset.

(

(

Justerares sign

~
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Val nämnden

Sida

2022-04- 11

Vn § 6

7

dnr KS2022-249

Kvittering av försändelser med röster från PostNord
För att dela ut försändelser med röster och förtidsröster behöver
PostNord beslut från valnämnden gällande vilka personer
valnämnden utsett att ta emot dessa försändelser.

(
Valnämnden beslutar

- att utse Joel Larsson, Susanne Johansson, Jens-Mikael Larsson,
Mats Sundberg, Lovisa Lundqvist och Inger Multanen att kvittera
försändelser med röster och förtidsröster från PostNord .

(

(

Protokollsutdrag till

Justerares sign

01-Utdragsbestyrkande

/j,/1,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Samm anträdesdatum

Val nämnden

2022-04-11

Vn § 7

Sida

8

dnr KS2022-250

Överenskommelse om röstmottagningsställe för lantbrevbärare att
lämna röster
Ärendet bordläggs då det inte är klart om det är nödvändigt att upprätta
en överenskommelse .

(
Valnämnden beslutar
-

att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

(

(

Justerares sign

~
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Val nämnden

Sida

9

dnr KS2022-251

Vn § 8

Säkerhet på valdagen
Säkerheten på valdagen och under förtidsröstningen behöver garanteras
och det är därför viktigt att ändamålsenliga åtgärder vidtas.

(

Valnämnden beslutar
1. att vid nästa sammanträde presenteras en kostnad för väktare eller
motsavarande under valdagen.

(

2. att en arbetgrupp bestående av två förtroendevalda från valnämnden
och tjänstepersoner från förvaltningen genomför en riskanalys och
som presenteras vid valnämndens nästa sammanträde .

(

Justerares sign

J~
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Val nämnden

Vn § 9

Sida

10

dnr KS2022-252

Valsedel projekt
Jens-Mikael Larsson(-), Mats Sundberg (S), Joel Larsson och någon
ytterligare från förvaltningen kommer att genomföra ett valsedelprojekt
för att se om det är möjligt att placera ett valsedelställ vid varje valbås.
Projektet kommer genomföras i slutet av april och maj.

(
Valnämnden beslutar
-

Justerares sign

:J';l
Utdragsbestyrkande

att Jens-Mikael Larsson (-), Mats Sundberg (S) , Joel Larsson och
ytterligare tjänsteperson får i uppdrag att genomföra ett
valsedelprojekt vars resultat presenteras tillbaka till valnämnden så
snart som möjligt.

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN

Sa mmanträdesdatum

2022-04-11

Val nämnden

dnr KS2022-197

Vn § 10

Anmälan av delegationsbeslut
Ordförandebeslut om behörigetsadministratör i Valid

(

Valnämnden beslutar

-

att ta anmälan till protokollet.

(

Protokollsutdrag till

Justerares sign

JL /e /w

i

Utdragsbestyrkande

Sida
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