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Sammanträdesdatum

2014-09-17
Val- och förtroendemannanämnden
Norrtälje-salen, kommunhuset Ankaret klockan 8.30-11.30, 12-13.30

Plats och tid
Beslutande

Ledamöter

Ann S. Pihlgren (M), ordförande
Christina Pettersson (S)
Claes Forsgren (C)
Bengt Ringberg (FP)
Göte Waara (KD), ersättare
Anastasia Swärd (VP)
Flelena Ekekihl (MP)
Ulla Malutchenko (M), ersättare
Ersättare

Roine Wallin (FP)
Kai Larsson (MP)

Gustav Elfström, rösträknare
Ann-Charlotte Fredriksson, rösträknare
Lisa Flolmström, rösträknare
Marie Jansson, rösträknare
Celiah Ruthberg, rösträknare
Fanny Steisjö, rösträknare
Natalie Thunberg, rösträknare

Övriga närvarande

Mikael Forssander, sekreterare
Christina Nilsson, valhandläggare
Britt-Marie Bohlin, rösträknare
Olivia Ekelund, rösträknare
Kjell Nilsson, rösträknare
Yvonne Ruthberg, rösträknare
Ann-Catrine Strandberg, rösträknare

Justerare

Christina Pettersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ankaret, den 24 september 2014

Underskrifter
Sekreterare

fiW c5^2— —

Paragrafer

Ordförande
Ann S. Pihlgren

Justerare
Christina Pettersson________________________________________

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

Val- och förtroendemannanämnden

Sammanträdesdatum

2014-09-17

Datum då anslaget sätts upp

2014-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

/{JU
Mikael Forssander

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-10-15
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Delårsbokslut 2 per den 31 augusti 2014 för val- och
förtroendemannanämnden...................................................................................... 3
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Dnr 2014-000016 111
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Justerandes sign

W

Utdragsbestyrkande

I

^

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-17«Datum»
Val- och förtroendemannanämnden

§40

Dnr 2014-000019 042

Delårsbokslut 2 per den 31 augusti 2014 för val- och
förtroendemannanämnden
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
godkänna delårsbokslut 2 för val- och
förtroendemannanämnden och att överlämna det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram en rapport per den 31 augusti 2014
över val- och förtroendemannanämndens ekonomi. Resultatet visar på ett
prognostiserat överskott om cirka 400 000 kronor vilket beror på att
statsbidraget för de båda valen var cirka 300 000 kronor högre än budgeterat.
Prognosen har sänkts något sedan förgående prognostillfälle vilket beror på
att personalkostnaderna för Europaparlamentsvalet blev cirka 100 000
kronor högre än budgeterat och kommunstyrelsekontoret räknar därmed att
personalkostnaderna därmed kommer att öka i motsvarande utsträckning vid
de allmänna valen.
Viktiga händelser under perioden för nämnden har varit genomförandet av
Europaparlamentsvalet och förberedelser inför de allmänna valen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 september
föreslagit att val- och förtroendemannanämnden beslutar att godkänna
delårsbokslut 2.
Protokollet ska expedieras till
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

Utdragsbestyrkande
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§41

Dnr 2014-000016 111

Genomförande av valnämndens preliminära
rösträkning - onsdagsräkningen den 17 september
2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
Att genomfora valnämndens preliminära räkning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen, genom dess valnämnd, ansvarar för granskningen av alla
förtidsröster. I vallokalerna granskar röstmottagama de förtidsröster som
hunnit fram till valdagen. Vid onsdagsräkningen den 17 september räknas de
förtidsröster som aldrig skickades ut till vallokalerna, de röster som kom
tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster som kommit in efter
valdagen. Rösterna ska därefter överlämnas till länsstyrelsen för slutlig
sammanräkning.
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