SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sammanträdesdatum

Valnämnden

Sida

2018 -01-17

Platsoch tid

Tingshuset, 2018-01-17 , klockan 16.00-17.15

Beslutande

Mats Sundberg (S)
Tord Turesson (S)
Ulla Lindström Nilsson (S)
Anita Rundqvist (S)

Ovriga deltagande

Maria Viduss , valsamordnare och sekreterare
Michael Bergen, valsamordnare

Utses attjustera

Anita Rundqvist (S)

1

Justeringens
plats och tid
Under-

skrifter

Sekreterare

.&GA.I/~
M ' ria Viduss

(

.

Ordförande

Mats Sudberg
Justerande

A~~~~i·~i··~!«?f:····· · · ······ ·· ..·······
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genomanslag

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-17

Datum för
anslags uppsättande

1 , ..
J..U lS? '"'C \ -

Förvarinqeplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

l.L-t

W e,

sr'

administration, Tingshuset

.. .. ... . 1,···············
Mats Sundberg , ordförande

.

Paragrafer

1-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sammanträdesdatum

Valnämnden

Sida

2018-01-17

2

Vn § 1

Förtidsröstning i egen regi
Valnämnden beslutade 2017-11-30 Vn § 1/2017 att uppdra till
valsamordnarna att ta fram ett förslag om hur kommunen skulle kunna
ombesörja förtidsröstning I egen regi och att i förslaget undersöka
möjligheten att ha mobil förtidsröstning.
Michael Bergen , valsamordnare, presenterar utredn ingen . I utredn ingen
föreslås att förtidsröstningen ska genomföras I egen regi. Utredningen
utgår ifrån att förtidsröstningen hålls på Tingshuset och på Biblioteket
samt möjlighet att ha mobil förtidsröstning på olika platser i kommunen.
Att genomföra fört idsröstningen I egen regi skulle uppskattningsvis kosta
90 000 kronor. Att kombinera förtidsröstningen med mobil förtidsröstning
skulle kosta ca 112 500 kronor. Kostnadsberäkningen bygger på en
uppskattning av personalkostnad för att anställa två personer å 200
timmar som har hand om förtidsröstning på biblioteket och den mobila
förtidsröstningen samt kostnader för nödvändigt material för mobil
förtidsröstning .

Valnämnden beslutar
att Nora kommun genomför förtidsröstningen under valet 2018 i egen
regi
att meddela ICA supermarket att Nora kommun inte kommer anlita ICA
supermarket för förtidsröstning under valet 2018
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att uppdra till valsamordnarna att arbeta vidare med planeringen av
förtidsröstning i egen regi inklusive mobil förtidsröstning
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Vn § 2

Inför valet 2018
Utbildning för valnämndens ordförande och valsamordnare 13 februari
2018
Ordförande informerar att det kommit en inbjudan om att delta på
länsstyrelsens utbildning för ordförande och en valsamordnare inför
valet 2018 . Det framgår av inbjudan att det är två personer per kommun
som får anmälas. Nora kommun skulle helst vilja anmäla tre persone r
eftersom valsamordnarna är nya. Michael Bergen , valsamordnare, ska
fråga länsstyrelsen om det är möjligt att få tre platser.
Plan för vallokaler valdagen 2018
Turesson (S) föreslår att det görs en inventering av vilka lokaler som ska
användas på valdagen 2018. Valsamordnare föreslår att det även ska
tas fram vilka alternativa lokaler som kan användas exempelvis om
lokalen på valdagen råkat ut för något som gör den obrukbar samt om
platser på valdagen fått hot som gör att säkerheten inte kan garanteras.
Valnämnden diskuterade vilka vallokaler som användes 2014 och
möjliga alternativa lokaler. Valsamordnarna föreslås få uppdrag att ta
fram en plan som tydliggör vilken loka respektive vallokal ska flyttas till
vid behov.
Röstmottagare och rösträknare valdagen 2018
Ordförande säger att det behöver göras en inventering på vilka personer
som var med vid förra valet för att se vilka som skulle kunna vara med
även under valet 2018 samt att det även vore positivt att rekryte ra nya.
Ordförande informerar att ett schema för varje vallokal bör tas fram och
att det inte ska vara alltför många samtidigt i vallokalen eftersom det
behövs extra krafter till rösträkningen efter att vallokalen stängs. Det
underlättar att det kommer in pigga rösträknare som inte arbetat under
dagen . Valsamordnarna föreslås i ett första steg ta fram listorna på de
som varit med under tidigare val.
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Valnämnden beslutar
att uppdra till valsamordnarna att ta fram plan för vallokaler valdagen
2018
att uppdra till valsamordnarna att ta fram listorna på de som varit
röstmottagare och rösträknare under tidigare val till nästa sammanträde
med valnämnden
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Vn § 3

Övriga frågor
Nästa sammanträde för valnämnden
Ordförande föreslår att näsa möte för valnämnden hålls den 14 mars
klockan 16.00.
Valnämnden beslutar
att fastställa att nästa sammanträde för valnä mnden är den 14 mars
klockan 16.00.
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