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NORAKOMMUN

Valnämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

2018-09-06

Vn § 26

Förslag röstmottagare i valdistrikt

Sida

30

U dragsbestyrkande

Valnämnden gav den 8 augusti , § 16, valsamordnarna i uppdrag att
förstärka valdistrikt Esstorp med fler röstmottagare.

Valsamordna rna har tagit fram ett förslag med förstärkn ingar i
valdistriktet Esstorp men även kompletteringar i valdistriktet Järnboås .

Valnämnden beslutar

att förordna röstmottagre enligt upprättat förs lag.

Esstorp
Hanna Brolinson,
Andreas Gandhi,
Ida Kleist Anders son,
(flyttad från Järnboås)

Järnboås
Jonathan Smårs ,
Mateja Verhnijak Ml1lller,

Protokollsutdrag till



NORA KOMMU N

Va lnäm nden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdatum

2018-09-06

Vn § 27

Revidering av avgränsat område för otillbörlig påverkan i
Gyttorp

Sida

31

' \

Utdragsbestyrkande

Efter förslag från valdistriktets ordförande föreslår valsamordna rna
va lnämnden att området där otillbörlig påverkan inte får förekomma
utökas till att omfatta hela parke ringen utanför Gytto rpsko lan med
undantag för tidigare anvisat område , det som är grönmarkerat på
kartan.

Val nämnde n beslutar

att utöka området där otillbör lig påve rkan inte får förekom ma till att
omfatta hela parkeringen utanför Gyttorpskolan med undantag för
tidigare beslutat anvisat område .

Protokollsutdrag till
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Va lnäm nden

Vn § 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-06

Sida
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Utdragsbestyrkande

Bemanning valnämndens kansli på valdagen 9 september

För att valnämnden snabbt ska kunna fatta beslut under valdagen
behöver fyra ledamöter hela tiden finnas tillgäng liga så att nämnden
hela tiden är beslutsf ör.

Ordföranden presenterar ett förslag på bemanning under va ldagen .
Ordförande eller vice ordfö rande kommer att tjänstgö ra under hela
dage n och valkansliet kommer att bemannas med minst fy ra ledamöter
eller ersättare.

Det kommer finnas två valsam ordnare på plats från klockan sex på
morgonen fram till dess att sista valdis trikt lämnat in sina röster.

Valnämnden beslutar

att fastställa schema för valkansliets bemanning under valdagen den 9
september.

Protokollsutdrag till



NaRA KOMMUN

Valnämnden

Vn § 29

Övriga frågor

SAMMA NTRÄDES PROTOKOLL
Sammanlrädesdatum

2018-09-06

Sida

33
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Utdragsbestyrkande

• Vallokal Karlsäng
Valsamordnare tillsammans med ordföranden i valdistriktet har
kontrollerat lokalerna på Karlsängskolan och kommit fram till att
den bästa lokalen ur logist iskt och personellt perspektiv är
cateet. Det föres lås därför ingen flytt av vallokalen.

• Utvärdering efter vajet
Nämnden bestämmer att en utvärdering av årets val ska göras
och att den vill träffa alla valdis triktens ordförande samt
ansvariga för röstningslokalerna till en träff den 25 september
klockan 17.00.

Valn ämnden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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• KOMMUN Närv ar o -och omrö stning s li sta

Valnämndens sammant räde 2018-09-06
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Närv, Närv, Omr östninqar

beslut ej be- 1& 1&

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs

Mats Sundberg (S) X

Gerd Erlandsson (S) X

Tord Turesson (S) X

Anita Rundovist (S) X

Britt Alderholm (M) X

Jens-Mikael Larsson (l) X

Rutuer Ahlbe ck (NP)

Ersätta re

Ulla Lindström Nilsson(S)

Leif Broms (S)

Mikael Wahlberq (S)

Marcaretha Eriksson (S)

Ewa Turesson (M)

Parisse Ekman (KD)

Petra Käller (MP)

Antal 6




