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VDN § 2 :1

Upprop och fastställande av dagordning
Val- och demokratinämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt nedan.

Sammanfattning
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

Nytt ärende
Nytt ärende Val- och demokratinämnden budget 2019, plan 2020-2021 blir nummer 1 2 på
dagordningen.

Övriga frågor
Lotta Holmgren (M) anmäler fråga om röstningslokal i Alceahuset.

Ji
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VDN § 2 :2

Val av juste rare och information
Val- och demokratinämndens beslut
Val- och demokratinämnden utser Lotta Holmgren (M) och Margareta Olin (S) till
justerare. Protokollet justeras senast måndag den 18 mars, klockan 10.30,
kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga.

Sammanfattning
Catharina Hellberg (M) föreslår Margareta Olin (S) till att justera proto kollet jämte
ordföranden. Protokollet föreslås justeras senast måndag den 18 mars, klockan 18.30,
kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga.

Information
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VDN § 2 :3

Dnr. VDN 2019/0009

Arkivansvarig och arkivhandläggare för Val- och demokratinämnden
Val- och demokratinämndens beslut
Utse Fredrik Zethraeus, kommunsekreterare, till arkivansvarig och Sofia Coyne,
kommunregistrator, till arkivhandläggare för Val- och demokratinämnden.

Sammanfattning
Val- och demokratinämnden ska utse en arkivansvarig och en arkivhandläggare i enlighet med
Regkmente för hantering av arkiv i Österåkers kommun (OFS 2019:1), § 4.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-02-27.

Förslag till beslut
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliet beslutsförslag innebärande att utse
Fredrik Zethrfeus, kommunsekreterare, till arkivansvarig och Sofia Coyne, kommunregistrator,
till arkivhandläggare för Val- och demokratinämnden.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande
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VDN § 2 :4

Dnr. VDN 2019/0008

Avskärmning kring valsedlar
Val- och demokratinämndens beslut
1. Godkänna förslag till skärm för avskärmning kring valsedelställ enligt förevisat
exemplar, modell Exakta.
2. Kostnaden för skärm, modell Exakta, tas inom Val- och demokratinämndens
budgetram.

Sammanfattning
En skärpning av kravet på bevarad valhemlighet för den röstande har införts i Vallagens 8 kap
2 §. Skärpningen innebär att Österåkers kommun måste köpa in skärmar för att placera run t
varje valsedelställ.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteudå tände daterat 2019-02-25.

Förslag till beslut
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall kom munkansliets beslutsförslag innebärande
1. Godkänna förslag till skärm för avskärmning kring valsedelställ enligt förevisat exemplar,
modell Exakta.
2. Kostnaden för skärm, modell Exakta, tas inom Val- och demokratinämndens budgetram.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demoleratinämnden beslutar enligt Lotta Hol mgrens (M)
yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras
- Kom munkansliet
Just

'
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VDN § 2 :5

Dnr. VDN 2019/0010

Mottagning av värde (förtidsröster) till Val- och demokratinämnden
Val- och demokratinämndens beslut
Följande personer har rätt att und er perioden för förtidsröstning fram till d en
preliminära rösträkningen onsdagen den 29 maj ta emot/kvittera/hämta värde
(förtidsröster) från PostNord:
- Fredrik Z ethraeus, kommunsekreterare.
- Sofia Coyne, kommunregistrator.
- Anna Talling, kommunarkivarie.
- Stina Nilsson, kommunfullmäktiges sekreterare.
- Peter Freme, kanslichef.

Sammanfattning
PostNord Sverige AB vill ha en lista med namn på personer som har rätt att ta
emot/kvittera/hämta värde (förtidsröster).

Beslutsunderlag
Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2019-02-27.

Förslag till beslut
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall til l kommunkansliets beslutsförslag innebärande att
följande personer har rätt att under perioden för förtidsröstning fram till den preliminära
rösträkningen onsdagen den 29 maj ta e mot/kvittera/hämta värde (förtidsröster) från
PostNord:
- Fredrik Zethraeus, kommunsekreterare.
- Sofia Coyne, kommunregistrator.
- Anna Talling, kommunarkivarie.
- Stina Nilsso n, kommunfullmäktiges sekreterare.
- Peter Freme, kanslichef.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Ho lmgrens (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Före tagscenter PostNord Sverige AB
- Ko mmunkansliet

Juste

signatur*
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VDN § 2: 6

Dnr. VDN 2019/0007

Sammanställning över röstmottagare till respektive valdistrikt inför
valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019
Val- och demokratinämndens beslut
1. D en som står på valbar plats vid valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 får inte
arbeta som röstmottagare.
2. Ledamot eller ersättare i Val- och demokratinämnden får inte arbeta so m
röstmottagare vid valet till Europaparlamentet 26 maj 2019.
3. Godkänna sammanställningen till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i
respektive valdistrikt vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.
4. För att få arbeta som röstmottagare vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019
ska man genomgå en obligatorisk utbildning.
5. Kommunsekreteraren, kommunregistratorn, kommunarkivarien och
kommunfullmäktiges sekreterare får på delegation från Val- och demokratinämnden
rätt att vid behov göra förändringar i sammanställningen över röstmottagare.

Sammanfattning
Val- och demokratinämnden ska besluta om vilka som ska få arbeta so m röstmottagare vid
valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019. Inför det allmänna valet i september 2018
beslutade Valnämnden att det skulle vara minst 7 röstmottagare per vallokal samt finnas totalt
20 ersättare tillgängliga.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-02-25.

Förslag till beslut
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunk ansliet beslutsförslag innebärande
1. Den som står på valbar plats vid valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 får inte arbeta
som röstmottagare.
2. Ledamot eller ersättare i Val- och demokratinämnden får inte arbeta som röstmottagare vid
valet till Eu ropaparlamentet 26 maj 2019.
3. Godkänna sammanställningen till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i
respektive valdistrikt vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.
4. För att få arbeta som röstmottagare vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 ska
man genomgå en obligatorisk utbildning.
5. Kommunsekreteraren, kommunregistratorn, kommunarkivarien och kommunfullmäktiges
sekreterare får på delegation från Val- oc h demokratinämnden rätt att vid behov göra
förändringar i sammanställningen över röstmottagare.
Forts.
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Fotts. VDN § 2:6

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signatur er
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VDN § 2 :7

Dnr. VDN 2019/0004

Komplettering - Röstningslokaler för förtidsröstning inför val till
Europaparlamentet 26 maj 2019
Val» och demokratinämndens beslut
Komplettera tidigare beslut i Val- och demokratinämnden 2019-02-07, § 1:4, med att
röstningslokal för förtidsröstning på Ljusterö ska vara Information Ljusterö på
Ljusterö torg under verksamhetens ordinarie öppettider.

Sammanfattning
Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 ansvarar Val- och demokratinämnden för
att det finns lokaler för förtidsröstning. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen,
onsdagen den 8 maj. På valdagen den 26 maj ska det finnas en röstningslo kal öppen för
förtidsröstning med samma öppettider som vallokalerna, dvs. klockan 08.00 - 21.00.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-02-27.

Förslag till beslut
Lotta Holmgren (M) y rkar bifall till kommunkansliets besluts förslag innebärande att
komplettera tidigare beslut i Val- och demokratinämnden 2019-02-07, § 1:4, med att
röstningslokal för förtidsröstning på Ljusterö ska vara Information Ljusterö på Ljusterö torg
under verksamhetens ordinarie öppettider.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (NI)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- K ommunkansliet
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VDN §2:8

Dnr. VDN 2019/0012

Datum för att besöka röstningslokaler för förtidsröstning inför
valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 - den s.k.
institutionsröstningen
Val= och demokratinämndens besiut
1. Godk änna datum och tider samt röstningslokaler för förtidsröstning - den s.k.
institutionsröstningen att besöka inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019
enligt nedan:
Röstningslokal för
förtidsröstning
Ljungbackens
omvårdnadshem

Tor 9 maj

Enebacken

Fre 10 maj

Träffpunkt Solgården

Fre 10 maj

Träffpunkt Solhälla

Tis 14 maj

Kriminalvården
Humana
Norrgårdshö j den

Ons 15 maj

Solskiftets äldreboende

Fre 17 maj

Attendo Kantar elivägen

Fre 17 maj

Datum

Ons 15 maj

Nämnds
Tidpunkt representanter Kommunkansliet
09.30 11.00
2 representanter
09.30 11.00
2 representanter
13.30 15.00
2 representanter
09.30 11.00
2 representanter
08.00 11.00
2 representanter
13.30 15.00
2 representanter
09.30 11.00
2 representanter
13.30 15.00
2 representanter

2. Val- och demokratinämnden ska utse två representanter från Val- och
demokratinämnden att närvara vid besök i röstningslokaler för förtidsröstning - den
s.k. institutionsröstningen.
3. Valnämndsledamot eller ersättare som är intresserad av att delta vid den s.k.
institutionsröstningen mejlar kommunsekreteraren.
4. Ko stnader för genomförande av förtidsröstning tas inom Val- och
demokratinämndens budget.

Sammanfattning
Val- och demokratinämnden ska besluta om vilka röstningslokaler för förtidsröstning - s.k.
institutionsröstning som ska besökas i samband med valet till Europap arlamentet 26 maj 2019.

Forts.

Justerandes signatjjjjjr
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Forts. VDN § 2:8

Beslutsunderlag
Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2019-02-28.

Förslag till beslut
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att
1. Godkänna datum och tider samt röstningslokaler för förtidsröstning - den s.k.
institutionsröstningen att besöka inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 enligt
nedan:
NämndsRöstningslokal för
Datum
Tidpunkt representanter Kommunkansliet
förtidsröstning
09.30 Ljungbackens
2 representanter
omvårdnadshem
Tor 9 maj
11.00
09.30 2 representanter
11.00
Enebacken
Fre 10 maj
13.30 2 representanter
15.00
Träffpunkt Solgården
Fre 10 maj
09.30 2 representanter
11.00
Träffpunkt Solhälla
Tis 14 maj
08.00 2 representanter
Ons 15 maj
11.00
Kriminalvården
13.30Humana
2 representanter
Ons 15 maj
15.00
N orrgårdshöjden
09.30 11.00
2 representanter
Fre 17 maj
Solskiftets äldreboende
13.30 15.00
2 representanter
Attendo Ivantarellvägen Fre 17 maj
2. Val- och demokratinämnden ska utse två representanter från Val- och demokratinämnden
att närvara vid besök i röstningslokaler för förtidsröstning - den s.k. institutionsröstningen.
3. Valnämndsledamot eller ersättare som är intresserad av att delta vid den s.k.
institutionsröstningen mejlar kommunsekreteraren.
4. Kostnader för genomförande av förtidsröstning tas inom Val- och demokratinämndens
budget.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- K ommunkansliet

Justerandes signatyper
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VDN § 2 :9

Dnr. VDN 2019/0013

Utbildning inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019
Val- och demokratinämndens beslut
1. Utbildning för de som ska arbeta med förtidsröstningen genomförs måndagen den 6
maj, klockan 16.00, Alceahuset, Åkersberga.
2. Utbildning för röstmottagare som ska arbeta på valdagen kommer att ske vid tre
olika tillfällen:
• 14 maj, k lockan 18.00.
• 15 maj, klockan 18.00.
• 16 maj, klockan 18.00.
3. Ledamot eller ersättare i Val- och demokratinämnden som deltar vid utbildningen,
för förtidsröstning, den 6 maj och vid utbildningen vid något av tillfällena den 14,15
eller 16 maj ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h enligt beslut i
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 1:7, per utbildningstillfälle.
4. Kostnader för genomförande av utbildning tas inom Val- och demokratinämndens
budget.

Sammanfattning
Val- och demokratinämnden ska besluta om tillfallen för att genomföra utbildning för de som
ska arbeta som röstmottagare dels under perioden för förtidsröstning och dels på valdagen.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-02-28.

Förslag till beslut
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunk ansliet beslutsförslag innebärande
1. Utbildning för de som ska arbeta med förtidsröstningen genomförs måndagen den 6 maj,
klockan 16.00, Alceahuset, Åkersberga.
2. Utbildning för röstmottagare som ska arbeta på valdagen kommer att ske vid tre olika
tillfällen:
• 14 maj, klockan 18.00.
• 15 maj, klockan 18.00.
• 16 maj, klockan 18.00.
3. Ledamot eller ersättare i Val- och demokratinämnden som deltar vid utbildningen, för
förtidsröstning, den 6 maj och vid utbildningen vid något av tillfällena den 14, 15 eller 16 maj
ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h enligt beslut i
Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 1:7, per utbildningstillfälle.
4. Kostnader för genomförande av utbildning tas inom Val- och demokratinämndens budget.

Forts.

Justerandes-^ignaturgr^
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Forts. VDN § 2:9

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet
J

'
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VDN §2:10

Dnr. VDN 2019/0006

Förtidsröstning inför omvalet till Kommunfullmäktige i Falun
Val- och demokratinämndens beslut
1. Österåkers kommun ska inför omvalet till Kommunfullmäktige i Falun kommun 7
april 2019 erbjuda förtidsröstning vid följande tillfallen:
- Tisdag den 2 april, klockan 13-15.
- Onsdag den 3 april, klockan 09-11.
2. Lokal för förtidsröstning är Ruggen, plan 2, Alceahuset, Åkersberga.
3. P artivalsedlar ska ställas i bokstavsordning i ett valsedelställ i följande ordning:
Kommun
Arbetarepartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Falupartiet
Feministiskt initiativ
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Kommun
Arbetarepartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Falupartiet
Feministiskt initiativ
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Kommun
Arbetarepartiet
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Falupartiet
Feministiskt initiativ
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Blanka valsedlar

Blanka valsedlar

Blanka valsedlar

4. Valsedelsordningen ska affischeras i röstningslokalen för förtidsröstning.
5. Informera i Österåkers kommuns sociala medier om öppettiderna och lokal för
förtidsröstningen.
6. Kostnader för genomförande av förtidsröstning tas inom Val- och
demokratinämndens budget.

Sammanfattning
Valprövningsnämnden beslutade 2019-02-06 att valet till Kommunfullmäktige i Falun ska
göras om. Det innebär att alla kom muner i Sverige måste tillhandahålla förtidsröstning.
Förslaget är att Österåkers kommun genomför förtidsröstning vid två tillfällen.

Forts.

Justerandes signaturer
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Forts. VDN § 2:10

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-02-22.

Förslag till beslut
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall kommunkansliets beslutsförslag innebärande
1. Österåkers kommun ska inför omvalet till Kommunfullmäktige i Falun kommun 7 april
2019 erbjuda förtidsröstning vid följande tillfällen:
- Tisdag den 2 april, ldockan 13-15.
- Onsdag den 3 april, klockan 09-11.
2. Lokal för förtidsröstning är Ruggen, plan 2, Alceahuset, Åkersberga.
3. Partivalsedlar ska ställas i bo cstavsordning i ett valsedelställ i följande ordning:
Kommun
Kommun
Kommun
Arbetarepartiet
Arbetarepartiet
Arbetarepartiet
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Falupartiet
Falupartiet
Falupartiet
Feministiskt initiativ
Feministiskt initiativ
Feministiskt initiativ
liberalerna
Liberalerna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Kris tdemo kraterna
Kris tdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Miljöpartiet de gröna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Blanka valsedlar
Blanka valsedlar
Blanka valsedlar
4. Valsedelsordningen ska affischeras i röstningslokalen för förtidsröstning.
5. Informera i Österåkers kommuns sociala medier om öppettiderna och lokal för
förtidsröstningen.
6. Kostnader för genomförande av förtidsröstning tas inom Val- och demokratinämndens
budget.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet
Justerandes s.ignature

Utdragsbestyrkande

o Österåker
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-03-14

VDN § 2 :1 I

Dnr. VDN 2019/001 I

Ambulerande röstmottagare och tider för ambulerande
röstmottagning vid valet till Europaparlamentet 26 maj 2019
Val- och demokratinämndens beslut
1. Förordna följande tjänstemän till ambulerande röstmottagare vid valet till
Europaparlamentet den 26 maj 2019:
• Fredrik Zethraeus, k ommunsekreterare.
• Sofia Coyne, kommunregistrator.
• Anna Talling, kommunarkivarie.
• Stina Nilsson, kommunfullmäktiges sekreterare.
• Peter Freme, kanslichef.
2. Kommunsekreteraren får på delegation från Val- och demokratinämnden utse
ytterligare ambulerande röstmottagare.
3. Erbjuda möjligheten till att använda ambulerande röstmottagare tre gånger under
perioden för förtidsröstning inför valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 vid följande
tillfällen:
• Torsdag den 9 maj, kl. 13.30-15.30.
• Onsdag den 15 maj, kl. 13-16.
• Tisdag den 21 maj, kl. 13-16

Sammanfattning
Enligt Vallagens 7 kap. 3a § ska näm nden utse ambulerande röstmottagare för att hjälpa
personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till
röstmottagningsställe.

Beslutsunderlag
Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2019-02-27.

Förslag till beslut
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunk ansliets besluts förslag innebärande
1. Förordna följande tjänstemän till ambulerande röstmottagare vid valet till
Europaparlamentet den 26 maj 2019:
• Fredrik Zethrasus, kommunsekreterare.
• Sofia Coyne, kommunregistrator.
• Anna Talling, kommunarkivarie.
• Stina Nilsson, kommunfullmäktiges sekreterare.
• Peter Freme, kanslichef.
2. Kommunsela-eteraren får på delega tion från Val- och demokratinämnden utse ytterligare
ambulerande röstmottagare.
Forts.

signaturer

Utdragsbestyrkande

ö Österåker
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-03-14

Forts. VDN § 2:11

3. Erbjuda möjligheten till att använda ambulerande röstmottagare tre gånger under perioden
för förtidsröstning inför valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 vid följande tillfällen:
• Torsdag den 9 maj, kl. 13.30-15.30.
• Onsdag den 15 maj, kl. 13-16.
• Tisdag den 21 maj, kl. 13-16.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet
Justerandgs signaturer

Utdragsbest/rkande

ö Österåker
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-03-14

VDN § 2 :12

Dnr. VDN 2019/0014

Val- och demokratinämnden Budget 2019, plan 2020-2021
Val- och demokratinämndens beslut
Godkänna Val- och demoktatinämndens budget 2019, plan 2020-2021 i enlighet med
tjänsteutlåtande daterat 2019-03-12.

Särskilt yttrande
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande som biläggs detta protokoll.
Margareta Olin (S) bi träder Michael Solanders (MP) särskilda yttrande.

Sammanfattning
Val- och demokratinämnden ska besluta om budget 2019, plan 2020-2021. Det här är första
gången nämnden beslutar om en verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-03-12.

Förslag till beslut
Lotta Llolmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliet besluts förslag innebärande att Godkänna
Val- och demokratinämndens budget 2019, plan 2020-2021 i enlighet med tjänsteudåtande
daterat 2019-03-12.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justf

'

Utdragsbestyrkande

Bilaga till ärende 12, Val- o ch demokratinämnden Bu dget 2019, plan 2020-2021,
Val- och demokratinämndens sammanträde 2019-03-14, §2:12

Michael Solander (MP) lämnar et t särskilt yttrande
"Den verksamhetsplan som presenterades på nämnden gällande delen som handlar om
demokratiarbete och medborgardialog är alltfö r tunn anser jag.
Det finns inga direkta och skarpa förslag på vad som arbetas med under 2019.
Val och demokratinämndens budget är till 100% öronmärkt för valarbete och inga pengar för
demokratiarbetet; ej heller några dedikerade tjänstemän till att arbeta med demokratifrågor.
Det blir extra trist att konstatera detta när vår kommun har en så lång väg att vandra i frågor som
gäller lokal demokrati och medborgardialog.
Österåkers kommun arbetar nu hårt för att bli årets kvalitetskommun 2021 och jag önskar givetvis att
vi går hela vä gen i detta,
men jag vet också att ett viktigt kriterium är att man utvecklar en medborgardialog på ett bra sätt"
Michael Solander (MP)
Margareta Olin (S) biträder Michael Solanders (MP) särskilda yttrande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-03-14

VDN § 2 :13

Dnr. VDN 2019/0005

Meddelanden och information vilka anmäles i Val- och
demokratinämnden
Sammanfattning
Redovisning av inkomna meddelanden och information som är av vikt för Val- och
demokratinämnden.
- Beslut från Länsstyrelsen Stockholm, Tillstånd att inom Stockholms län sätta upp
valaffischer inför 2019 års val till Europaparlamentet. 2019-02-13.

Expedieras
- Kommunkansliet

Just

signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-03-14

VDN § 2 :14

Dnr. VDN 2019/0005

Övriga frågor
Sammanfattning
Lotta Holmgren (M) anmäler fråga om röstningslokal i Alceahuset.
Svar: Frågan om röstningslokal i Alceahuset har funnit en lösning.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandi

PV

Utdragsbestyrkande

