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Plats och lid

Hagby Ängar, 2021-04-13, klockan 18.00-20.00

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

övriga deltagande

Maria Viduss, sekreterare

Utses att justera

Britt Alderholm (M)

Justeringens
plats och tid
UnderParagrafer

Sekreterare

skrifter

Maria Viduss
Ordförande

Jens-Mikael Larsson (-)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplals
för protokollet

kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Underskrift

Jens-Mikael Larsson, ordförande
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Diskussion om preliminärt förslag om indelning i nya
valdistrikt
Mats Sundberg (S), vice ordförande, och Jens-Mikael Larsson (-),
ordförande föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-16 § 131 att ge kommundirektören
i uppdrag att se över valdistriktens utformning med hänsyn till geografi,
antal röstberättigade i respektive valdistrikt, avstånd till vallokal samt
lämplig vallokal. Översynen ska vara klar under våren 2021 för att kunna
behandlas i Kommunfullmäktige senast 31 oktober 2021.
Utredningen har tagit fram ett preliminärt förslag på ny
valdistriktsindelning för Nora kommun som presenteras för valnämnden
på dagens sammanträde.
Förslaget innebär en ny valdistriktsindelning i 8 valdistrikt med en mer
jämn fördelning av röstberättigade. Det är stora förändringar som görs,
dels genom att två av de valdistrikten med lägst antal röstberättigade
(Born och Viker) upphör att vara egna valdistrikt samt att det har skapats
ett ytterligare valdistrikt i centrala Nora. I det nya förslaget har 2 av 8
valdistrikt färre än 1000 röstberättigade.
Under diskussionen förs åsikter fram om att valdistriktsindelningen ser
bra ut, att det är viktigt med kommunikation till röstberättigade som får
ny vallokal med det nya förslaget och ha beredskap för hantering av
röstberättigade som går till sin gamla vallokal samt att ha med
landsbygdsperspektivet i beaktande i det kommande arbetet.
Vid valnämndens kommande möte ska ett färdigt förslag presenteras
och beredas. Ordförande uppmanar alla i valnämnden att inkomma med
synpunkter och ändringsförslag till ordförande eller sekreterare innan
nästa möte.

Valnämnden tackar för informationen.
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Information avskärmning av valsedlar/samlat valbås med
valsedlar
Jens-Mikael Larsson (-), ordförande, informerar om att valnämnden
behöver börja arbetet med att möblera vallokaler och röstningslokaler för
att skapa samlade valbås med valsedlar där röstande gör i ordning sina
röster.
Inför EU-valet trädde den nya lagstiftningen i kraft där valsedlarna ska
vara insynsskyddade. Erfarenheten från EU-valet gör gällande att
många väljare därför stannade vid valsedlarna och gjorde i ordning sin
röst där istället för att gå vidare till valbåset. För att undvika detta
skapades samlade insynsskyddade valbås med valsedlar. Det visade
sig att detta föll ut bra. Därför är tanken att få till samlade valbås med
valsedlar i röstningslokaler och vallokaler i RKL-valet 2022.
Larssons planering är att valnämnden under hösten 2021 ska tillsätta en
grupp som ser över hur dessa samlade valbås kan skapas i vallokalerna
och röstningslokalerna.

Valnämnden tackar för informationen.
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Närvaro-och omröstningslista

KOMMUN

Valnämndens sammanträde den 2021-04-13
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Ledamöter
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Mats Sundbera !Sl
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X

Britt Alderholm !Ml

X

Christer Gustavsson (Cl
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Bove Jonsson INPl

X

Klara Sandbera ILPol

X

Ersättare
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Jan Larsson IMP)

Antal

Omröstningar

Närv,

7

3

&
Nei

Avs Ja

Nei

Avs

