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Valnämnden
Plats och tid

Prologen kl. 17:00-17:35

Beslutande ledamöter

Göran Löfgren (M) (ordförande)
Ann-Britt Lindberg (C) (vice ordförande)
Anna-Carin Stålgren (KD)
Bo Hammarlund (L)
P A Hammarström (S) (2:e vice ordförande)
Käll Svensson (V)
Fredrik Zandrén (MP)
Solweig Ericksson Sundman (Ö)

Ej tjänstgörande ersättare

Karin Hellmalm (L)
Kerstin Hägg (S)
Kenneth Holm (V)
Nils Lundborg (Ö)
Sandra Pernkrans (C)

Övriga närvarande

Ann-Cathrine Bergström
Daniel Liljekvist

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2018-06-14

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………………………….
Jessica Dennerlöv
Ordförande
…………………………………………………….
Göran Löfgren (M)

…………………………………………………

…………………………………………………….
PA Hammarström (S)

…………………………………………………
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datum
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Jessica Dennerlöv
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§ 19

Ambulerande röstmottagare (VN18/14)
Beslut
1. Valnämnden beslutar att utse följande tjänstepersoner som ambulerande
röstmottagare:
Christina Alsterlind
Lotta Bergsten
Ann-Cathrine Bergström
Angelica Covington
Jessica Dennerlöv
Daniel Liljekvist
2. Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagare går att boka under:
Torsdag
Måndag
Torsdag
Måndag
Torsdag

-

23/8 kl. 10-12
27/8 kl. 13-15
30/8 kl. 10-12
3/9 kl. 13-15
6/9 kl. 10-12

3. Om ambulerande röstmottagare behövs på valdagen kontaktas valkansliet,
telefonnummer finns på www.ekero.se/val
_____
Yrkande
Göran Löfgren (M) yrkar på liggande förslag med tillägg av en tredje beslutsmening:
- Om ambulerande röstmottagare behövs på valdagen kontaktas valkansliet,
telefonnummer finns på www.ekero.se/val
_____
Sammanfattning
Ambulerande röstmottagare är utsedda av valnämnden och kan ta emot förtidsröster
i t.ex. väljarens bostad.
Valnämnden beslutar här om vilka personer och under vilka tider som kommunens
tjänstepersoner kan bokas in för ambulerande röstmottagning.
Definition:
Om en väljare på grund av sjukdom, ålder eller funktionsvariation inte själv kan ta sig
till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt sig, kan väljarens
kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning
Justerandes sign
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betyder att röstmottagare kommer till väljarens hem eller annan plats där personen
befinner sig för att ta emot dennes röst. Väljarens röst ska göras i ordning på samma
sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.
Ambulerande röstmottagare går att boka på Valkansliet telefonnummer som finns på
www.ekero.se/val.
Expedieras till
Valkansliet
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§ 20

Informationsinsatser i samband med RKL-val 2018 (VN18/8)
Beslut
Valnämnden beslutar att det ska annonseras i Mälaröarnas nyheter och Mälarö
tidning vid minst två tillfällen. Den ena annonsen ska gälla förtidsröstningen och den
andra ska gälla valdagen. Det ska läggas ut information på Ekerö kommuns
Facebooksida och på kommunens hemsida. Lämplig skyltning genomförs vid
samtliga vallokaler och röstningslokaler.
_____
Sammanfattning
Informationsgruppen föreslår att annonsering gällande förtidsröstning och valdagen
ska göras i Mälaröarnas nyheter och Mälarö tidning vid minst två tillfällen samt att
information ska publiceras på kommunens hemsida. Lämplig skyltning ska
genomföras vid samtliga vallokaler och röstningslokaler.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Informationsinsatser i samband med RKL-val 2018
Expedieras till
Valkansliet
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§ 21

Bemanning i valdistrikten, ordförande och vice ordförande i RKL-val
2018 (VN18/15)
Beslut
Valdistrikt
Munsö
Adelsö
Ekerö Centrum Gällstaö
Ekebyhov
Träkvista Östra
Träkvista Södra
Tappström
Träkvista Västra
Sundby Helgö
Lovö
Färingsö Norra
Färentuna Hilleshög
Svartsjö Sånga
Stenhamra
Skå
._____

Ordförande
Thomas Jacobsén
Solveig Magnusson
Helen Pettersson
Hans Nyberg
Lars von Schéele
Annette Haglund
Tommy Ordelius
Jonas Ringdahl
Tomas Malmström
Ebba Hammarström
Mikael Löfgren
Marianne Caesar
Margareta Björkman
Anita Hanson
Lars Brattgård

Vice ordförande
Katarina Lindberg
Eva Axe
Bo Rahm
Björn Fjällendal
Hans Bärlin
Peter Malmström
Jan-Olof Holmberg
Sabine Walter
Viveca Tell-Lidh
Philip Arnell
Ingegärd Nilsson
Ulla Jansson
Ingalill Säll
Inger Wahlbom
Ulrika Holmström

Sammanfattning
Lista är upprättad med förslag på ordförande och vice ordförande i distrikten.
Valnämnden fattar beslut om ordförande och vice ordförande i distrikten. Övrig
rekrytering av röstmottagare genomförs av ordförande upp till av Valnämnden
angivet maximalt antal.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Bemanning i valdistrikten, ordförande och vice ordförande i
RKL-val 2018
Expedieras till
Valkansliet
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§ 22

Placeringsordning för valsedlar i RKL-val 2018 (VN18/17)
Beslut
1. Valnämnden beslutar att partivalsedlar för alla de partier som nu är representerade
i riksdag, kommun eller landsting placeras i bokstavsordning i ett valsedelsställ.
2. Valnämnden beslutar att namnvalsedlar för alla de partier som nu är
representerade i riksdag, kommun eller landsting placeras i bokstavsordning i ett
andra valsedelsställ.
3. Valnämnden beslutar att övriga partiers valsedlar placeras i bokstavsordning i ett
tredje valsedelsställ.
4. Blanka valsedlar kommer att finnas i samtliga valsedelsställ.
_____
Sammanfattning
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras i alla vallokaler och
röstningslokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett
likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt.
Valmyndigheten har tagit fram ett förslag som bygger på bokstavsordning utifrån
partinamnet på valsedeln. Om bokstavsordning beslutas av valnämnden bör denna
ordning gälla samtliga valsedlar, och inte bara de valsedlar som valnämnden enligt
lag ska tillhandahålla.
Beslutad ordning ska gälla samtliga vallokaler och röstningslokaler i kommunen och
informationsmaterial om detta bör finnas uppsatt i varje lokal.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Placeringsordning för partiernas valsedlar i RKL-val 2018
Expedieras till
Valkansliet
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§ 23

Leverans av valsedlar till vallokaler och förtidsröstningslokaler
(VN18/18)
Beslut
1. Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att leverera ut partivalsedlar och blanka
valsedlar till vallokaler/förtidsröstningslokaler.
2. Namnvalsedlar får de politiska partierna själva lämna till respektive
vallokal/förtidsröstningslokal.
_____
Sammanfattning
Ansvar för att valsedlar finns i de olika röstningslokalerna åvilar valnämnden. Det
gäller för de valsedlar som skickas ut av Valmyndigheten till respektive kommun. Det
är bara röstmottagare som får sortera in valsedlar i de olika valsedelsställen.
Expedieras till
Valkansliet
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§ 24

Code of conduct - Riktlinjer för röstmottagare i Vallokal och
Röstningslokal (delvis) (VN18/19)
Beslut
Valnämnden antar Code of conduct- Riktlinjer för röstmottagare i Vallokal och
Röstningslokal
Sammanfattning
Valnämndens presidium har tagit fram ett förslag till Code of conduct - Riktlinjer för
röstmottagare i Vallokal och Röstningslokal som kommer att delges samtliga
politiska partier som är representerade i Ekerö kommunfullmäktige. Den kommer
även att delges röstmottagarna samt finnas tillgänglig i vallokal och röstningslokal.
Expedieras till
Valkansliet
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§ 25

Ordförande informerar
Beslut
Valnämnden noterar informationen
Sammanfattning
Valnämndens ordförande informerar om:
- Förändring av vice ordförande i valdistrikt Adelsö
- Leverans av namnvalsedlar, undantag för Adelsö som får hjälp av valkansliet
inledningsvis
- Mottagningsteam skapas för mottagning av Valdistriktens inlämning av valkassar
- Ledamöter i Valnämnden genomför besök i vallokaler på valdagen
_____
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