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Sammanträdesdatum

2014-05-05
Val- och förtroendemannanämnden
Plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 16.05-17.05

Beslutande

Ledamöter

Ann S. Pihlgren (M), ordförande
Holger Forsberg (S), ersättare
Clas Forsgren (C)
Bengt Ringberg (FP)
Göte Waara (KD), ersättare
Fred Andersson (V), ersättare
Helena Ekekihl (MP)
Leif Malmberg (C), ersättare
Ersättare

Roine Wallin (FP)
Kai Larsson (MP)

Övriga närvarande

Mikael Forssander, sekreterare

Justerare

Holger Forsberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 8 maj 2014

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mikael Forssander

Ordförande
Ann S. Pihlgren
Justerare
Holger Forsberg
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Organ

Val- och förtroendemannanämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-05

Datum då anslaget sätts upp

2014-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mikael Forssander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-06-02

§§ 21-27

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(9)

Sammanträdesdatum

2014-05-05«Datum»
Val- och förtroendemannanämnden

Ärendelista
§ 21

Dnr 2012-000011 009

Planering av nämndens arbete inför valen 2014 ................................................. 3
§ 22

Dnr 2014-000012 042

Delårsbokslut 1 per den 31 mars 2014 för val- och
förtroendemannanämnden .................................................................................. 4
§ 23

Dnr 2014-000014 111

Delegering av beslutet att göra rättelse och tillägg i röstlängden inför
valen 2014 .......................................................................................................... 5
§ 24

Dnr 2014-000015 111

Beslut om genomförandet av onsdagsräkningen efter
europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 ............................................................ 6
§ 25

Dnr 2014-000005 001

Delegation att motta och kvittera ut poströster i samband med valen
2014 ................................................................................................................... 7
§ 26

Dnr 2014-000001 001

Redovisning av delegationsbeslut 2014 .............................................................. 8
§ 27

Dnr 2014-000013 105

Valet är ditt - sex filmer om vikten av att gå och rösta ......................................... 9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-05«Datum»
Val- och förtroendemannanämnden

§ 21

Dnr 2012-000011 009

Planering av nämndens arbete inför valen 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Forssander, nämndsekreterare, informerar om arbetet inför
Europaparlamentsvalet 2014. Sedan nämndens förgående möte har
kommunstyrelsekontoret arrangerat en utbildning för de som ska arbeta som
valförrättare på valdagen. Vid utbildningen som arrangerades vid två
tillfällen deltog totalt 120 personer. Sedan har kontoret också arrangerat
utbildning för den personal som ska arbeta som röstmottagare i
röstningslokal. Sedan informerar han att vykortet ännu inte skickats till
förstagångsväljarna men han räknar med att den ska skickas ut under
nästkommande vecka. Vidare berättar Mikael Forssander att han var och
informerade en klass på SFI om valet som en del av arbetet med
kommunikationsplanen. Slutligen informerar han om att
kommunstyrelsekontorets materialförsörjning har börjat köra ut materialet
till förtidsröstningslokalerna.
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§ 22

Dnr 2014-000012 042

Delårsbokslut 1 per den 31 mars 2014 för val- och
förtroendemannanämnden
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
godkänna delårsbokslut 1 för val- och
förtroendemannanämnden och att överlämna det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning har tagit fram en rapport per
den 31 mars 2014 över val- och förtroendemannanämndens ekonomi.
Resultatet visar på en positiv avvikelse om 804 000 kronor vilket beror på att
statsbidraget för Europaparlamentsvalet var 300 000 kronor högre än
budgeterat och att kostnaderna för valen främst kommer i maj respektive
september månad.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i en tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2014
föreslagit att val- och förtroendemannanämnden godkänner delårsbokslut 1
och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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§ 23

Dnr 2014-000014 111

Delegering av beslutet att göra rättelse och tillägg i
röstlängden inför valen 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
utse ordförande Ann Pihlgren och vice ordförande Christina
Pettersson att efter beslut av länsstyrelsen införa rättningar i
röstlängder.
Sammanfattning av ärendet
De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser sina
uppgifter felaktiga ska senast 12 dagar innan valet, det vill säga den 13 maj
för Europaparlamentsvalet och den 2 september för de Allmänna valen ha
begärt rättelse hos länsstyrelsen. De beslutar om rättelse ska göras eller inte.
I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste
kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd.
Betyder beslutet att en person flyttas mellan två valdistrikt ska två
röstlängder rättas. Länsstyrelsen skickar en kopia på beslutet till den/de
berörda kommunen/- erna och ger dem i uppdrag att föra in rättelserna i
röstlängderna.
Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast
på valdagens morgon eftersom de personer besluten gäller kan komma att
rösta i vallokalen.
Kommunen får inte överlåta åt röstmottagnarna att göra rättelser i
röstlängden. Kommunstyrelsekontoret föreslår att valnämnden utser
ordförande Ann S. Pihlgren och vice ordförande Christina Pettersson.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 april 2014
föreslagit att val- och förtroendemannanämnden utser nämndens ordförande
och vice ordförande att efter beslut av länsstyrelsen införa rättningar i
röstlängden.

Justerandes sign
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§ 24

Dnr 2014-000015 111

Beslut om genomförandet av onsdagsräkningen efter
europaparlamentsvalet den 25 maj 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
utse Ann S Pihlgren till ordförande för räkningen av rösterna
från kommunvalkrets 1 och Christina Petterson till ordförande
för räkningen av rösterna från valkrets 2 vid onsdagsräkningen
den 28 maj 2014.
att

uppdra åt val- och förtroendemannanämndens sekreterare att
rekrytera åtta personer att tjänstgöra vid onsdagsräkningen.

Sammanfattning av ärendet
På onsdagen efter valet, den 28 maj, genomförs valnämndens preliminära
rösträkning, den så kallade ondagsräkningen. Då bedöms de förtidsröster
som inte skickades ut till vallokalerna, de röster som kom tillbaka till
kommunen från valdistrikten samt de röster som kommit in efter valdagen.
Rent praktiskt genomförs räkningen genom att förtidsrösterna fördelas per
kommunvalkrets med en separat urna för varje valkrets. Arbetet ska ledas av
en ordförande per valkrets och till sin hjälp har denne fyra personer. Så totalt
arbetar tio personer med räkningen. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
Ann S Pihlgren utses till ordförande för räkningen av rösterna från
kommunvalkrets 1 och Christina Pettersson till ordförande för rösterna från
kommunvalkrets 2. Vidare föreslår kommunstyrelsekontoret att val- och
förtroendemannanämndens sekreterare får i uppdrag att rekrytera de
resterande åtta personer att tjänstgöra vid onsdagsräkningen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 april 2014
föreslagit att val- och förtroendemannanämndens ordförande utses till
ordförande för räkningen av rösterna från kommunvalkrets 1 och nämndens
vice ordförande för räkningen av rösterna från valkrets 2 och att uppdra åt
val- och förtroendemannanämndens sekreterare att rekrytera de resterande
åtta personerna som ska tjänstgöra vid räkningen.
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§ 25

Dnr 2014-000005 001

Delegation att motta och kvittera ut poströster i
samband med valen 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
delegera till Yvonne Eriksson, Jesper Grundberg, Christer
Gustafsson, Anders Dahlgren att ta emot och kvittera ut
poströster i samband med valen 2014.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna ta emot och kvittera ut poströster krävs ett delegationsbeslut
från val- och förtroendemannanämnden beslutade den 27 januari 2014, § 5
att delegera åt ordförande och vice ordförande samt nämndens sekreterare att
motta och kvittera ut poströster i samband med valen. Det har dock visat sig
att fler personer som arbetar praktiskt med posthanteringen behöver få en
delegation för att kunna kvittera ut poströsterna. Därför föreslår
kommunstyrelsekontoret att följande personer får delegation att motta och
kvittera ut poströster:
Yvonne Eriksson, kommunstyrelsekontorets serviceavdelning
Jesper Grundberg, d.o.
Christer Gustafsson, d.o.
Anders Dahlgren, d.o.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 april 2014
föreslagit att val- och förtroendemannanämnden delegerar rätten att motta
och kvittera ut poströster till de personer som arbetar praktiskt med
posthanteringen.
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§ 26

Dnr 2014-000001 001

Redovisning av delegationsbeslut 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag
Ordföranden i val- och förtroendemannanämndens beslut om ersättning för
förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda, daterad den 15 april 2014.
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§ 27

Dnr 2014-000013 105

Valet är ditt - sex filmer om vikten av att gå och rösta
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att

godkänna publiceringen av de fyra filmerna på kommunens
hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i arbetet med att informera om valen 2014 har ett antal elever på
Rodengymnasiets samhällsvetenskapliga program gjort sex filmer på temat
Valet är ditt – om vikten av att gå och rösta. Dessa är tänkta att publiceras på
kommunens hemsida i samband med valen men då filmerna är gjorda på
uppdrag av val- och förtroendemannanämnden är det viktigt att
slutprodukten godkänns av nämnden innan de publiceras. Målgruppen för
samtliga filmer är förstagångsväljare och tar upp de frågor som ungdomarna
tycker är viktiga. Vid nämndens möte fanns endast fyra filmer tillgängliga
och huruvida de resterande två filmerna kommer att publiceras beslutas vid
nämndens nästa möte.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2014
föreslagit att val- och förtroendemannanämnden godkänner publiceringen av
de sex filmerna.
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