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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnd en
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2018-03-14

Plats och tid

Tingshuset, 2018-03-14 , klockan 16.00- 18.10

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Michael Bergen, valsamordnare och sekreterare
Maria Viduss , valsamo rdnare
Inger Multanen, administrativ chef

Utses alt justera

Tord Turesson (S)
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Tord Turesson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Valnämn den

$ammanträdesdatum

2018-03-14
Datum för
anslags nedtagande

Datum för
anslagsuppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

s~e, administration, Tingshuset
:\\

..........
\
Mats Sundberg , 'ordförande

.

Paragrafer
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2018-03-14

Va lnämnden

Sida

Vn § 4

Fastställande av valloka ler
Va lnämnden gav 2018-01-17, § 2, valsamordnarna i uppdrag att ta fram
en plan för va lloka ler på valdage n.
Valsamo rdna rna har upprättat en plan med tre alternativ till vallokaler för
varje vald istrikt, Alternativ A , B och C.
Om A lternativ A visar sig vara obrukart på gr und av exempe lvis vattenskada ska Alternativ B anvä ndas . Alternativ A och B ligger, i den mån
det är möjligt, i nära ans lutning till varand ra. Om det inte går att vara i
varken Alternativ A eller B på grund av exempelvis stort hot eller stor
oordning på platse n ska Alternativ C anvä ndas. Alternativ C ligger på ett
ställe som är avlägset från Alternativ A och B.
Valsamordnarna föres lår att samma vallokaler ska användas som vid
valet 2014 (Alternativ A) med undantag för Järnboås där förs laget är att
vallokalen flyttas till Järnboås skola.
Enligt vallagen bör en valloka l inte ha en sådan anknytning till en viss
religiös sammanslutning att det kan påverka väljaren i samband med
röstn inge n. I val distrikten Esstorp och Viker föreslår valsamordnarna
ändå att förlägga röstningen i församlingshem . Nora församlingshem
används ave n rad verksam heter och är i första hand att betrakta som
en samlingsloka l i cent rala Nora . I Viker finns det få aiternativa lokaler
som är lämpliga som valloka ler.

Valdistrikt

Alternativ A
Järnboås skola
(idrotthallen )

Alternativ B
Järnboås skola
(matsalen)

Esstorp

Församlingshemmet i Nara
(stora salen)

Born

Boms friskola
(matsalen)

Församlingshemmet i Nara
(Prosten boms
rum)
Bom friskala
(huvudbyggnad)

Järnboås

Alternativ C
Hagbygården
(Hockeyns cafeteria)
Hagby Ängar
(idrottshallen)
Allaktivitetshuset

begränsat tillträde

Karlsäng
Gyttorp
Pershyttan-Hitttorp

Just~ n-

Utdragsbestyrkande

/,
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Karlsängskolan
(cafeterian)
Gyttorpskolan
(matsalen)
Lärkeskolan
(matsalen)
Protokollsutdrag till

Resursen
(Skrållan)
Gyttorpskolan
(idrottshallen)
Lärkeskolan
(idrottshallen)

Biblioteket
(receptionen)
Föreningarnas
hus (cafeteria)
Hagby Ängar
(stora samlingssalen)
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20 18-03-14

Rings hyttan-As
Dalsta
Vi ker

As skola
(matsalen)
Tullbackagården
(sarnlincss ale n)
Församlingshemmet i Viker

Sida

As skola
(idrottshallen)
Järntorgsskolan
(matsalen)
Församlingshemmet i Viker
(vaktmästeriet)

Hjernet
(nedervåninqen)
Biblioteket
(konsthallen)
Hagby Ängar
(stora samlingssalen)

Valnämnden besluta r
att fa stställa vallokaler i Nora kom mun för valda ge n 9 september 2018.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Vn § 5

Delegationsordning för valnämnden
För att underlätta arbetet inför valet föreslår ordföranden att det upprät tas en delegationsordning . Valsamordnarna har tagit fram ett förslag
som de presenterar för nämnden.
Från och med årsskiftet och den nya kommunallagens införande finns
möjligheten att anslå delegationsbeslut på kommunens anslagstavla
istället för att anmäla dem till ansvarig nämnd . Det som skiljer de båda
är att överklagandetiden påbörjas när delegationsbeslutet anslås istället
för när protokollet, från det sammanträde dit delegationsbeslutet anmäls,
justeras och anslås . Valsamordnarna föreslår att valnämnden beslutar
att delegationsbeslut som fattas på uppdrag av valnämnden ska anslås
på anslagstavlan och inte anmälas till nämnden.
Under nämndens behandling av ärendet enades nämnden om att nämnden fastställer ett huvudförslag med röstmottagare i vallokal men att ordförande får delegation att förordna nya röstmottagare vid förändringar.

Valnämnden beslutar
att fastställa delegationsordning för valnämnden
att delegationsbesluten ska anslås på kommunens anslagstavla.

Justerares sign
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Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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NORAKOMMUN

Sammantr ädeedafum

Valnämnden

20 18-03-14
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Vn § 6

Rekrytering av röstmottagare och rösträknare
Valsamordnarna har tagit fram listor på tidigare röstmottagare och rösträknare. Valnämndens ledamöter enas om att ledamöterna går igenom
listorna och lämnar synpunkter till valsamordnarna. Synpunkter och
namn på nya röstmottagare kan lämnas fram till påsk . Därefter kommer
det skic kas ut en förfrågan till gamla röstmottagare om intresse att medverka igen.
Rek rytering av nya röstmottagare och rösträ knare
För att rekrytera nya röstmottagare behöver valnämnden annonsera.
Valsamordnarna föreslås få uppdrag att besluta över var och hur det ska
annonseras.

Valnämnden beslutar
att uppdra till valsamordnarna att besluta om var och hur valnämnden
ska annonsera efter nya röstmottagare och r östräknare .

)
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Vn § 7

Rapport från arbetet med planering för förtidsrö stning
Valsamordnarna redogör för hur planeringen av förtidsröstning en går.
Underlag för beslut om förtidsröstningslokaler och mobil förtidsröstning
kommer att komma under våren.
Ordföranden tackar för informationen.

"'.
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Vn § 8
Ö v riga frågo r
Partiföreträdares närvaro utanför valloka ler
Vallagen förbjuder propag anda och annan påverkan i vallokalerna och
dess nära anslutning. Valnämnden kan fastställa sin tolkning av vad i
nära anslutning innebär för respektive vallokal. Inom område na som
klassas som nära anslutning skulle utdelande av valsedlar och annan
partipolitisk påverkan vara förbjuden.
Nästa sammanträde för valnämnden
Ordföranden föreslår att nästa möte för valnämnden hålls den 23 april
klockan 16.00.
Valn ämnden beslutar
att fastställa att nästa sammanträde för valnämnde n är den 23 april
klockan 16.00.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

mNORA
•

KOMMUN

När varo-oc h om r ö st n i n gs l is ta
Valnämndens sammanträde 2018-03-14
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter

s

Mats Sundberg
Gerd Erlandsson
Tord Ture sson
Anita Runda vist

M

Britt Alderholm

L

Jens-Mika el Larsson

NP

Rutger Ahlb eck

slut

x
x
x
x
x
x
x

Ersättare

s

Ulla Lindström Nilsson
Leif Broms
Mika el Wahlberg
Margaretha Eriksson

M

Lennart Casselstad

KO Parisse Ekman
MP Petra Käller
Antal
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Omröstninaar
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Nei
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Ja

Nei

Avs

