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Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

G Österåker 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Lotta Holmgren, ordförande X 

L Lennart Elg, l:e vice ordf. X 

S Margareta Olin, 2:e vice ordf. X 

M Catharina Hellberg X 

C Carina Siljebro X 

KD Fred Ståhlgren X 

RP Hans Hellberg X 

SD Erik De Rouville X 

V Aliagha Ahmadi X 

MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 

Curt Riddarström (C) Adjungerad 

Anders Nyberg (KD) Adjungerad 

Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

VDN § 1:1 

Upprop, fastställande av dagordning och adjungering 

Valnämndens beslut 

1. Dagordningen fastställs enligt nedan. 

2. Curt Riddarström (C) och Anders Nyberg (KD) adjungeras vid dagens 
sammanträde i Val- och demokratinämnden. 

Sammanfattning 
I ill sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagord ning samt tillhörande handlingar. 

Närvarorätt 
Curt Riddarström (C) och Anders Nyberg (KD) föreslås adjungeras vid dagens sammanträde i 
Val- och demokratinämnden. 

Justera 3 signaturer^ JW c- Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

VDN § 1:2 

Val av justerare och information 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser Lotta Holmgren (M) och Margareta Olin (S) till justerare. 
Protokollet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Sammanfattning 
Catharina Hellberg (M) föreslår Margareta Olin (S) till att jus tera protoko llet jämte 
ordföranden. Protokollet föresläs juste ras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Information 

J ' Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

G Österåker 

VDN §1:3 Dnr. VDN 2019/0003 

Valsedlarnas ordning vid val t ill Europaparlamentet 26 maj 2019 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Valkansliet ansvarar för distribution av blanka valsedlar samt namnvalsedlar för följande 
partier inför val till Euro paparlamentet 26 maj 2019: 

• Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
• Centerpartiet 
• Feministiskt initiativ 
• Kristdemokraterna 
• Liberalerna 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Piratpartiet 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 

2. Varje vallokal oc h röstningslokal för förtidsröstning ska ha tvä valsedelställ, ett valsedelställ 
för de valsedlar som Österåkers kommun ansvarar för att distribuera och ett valsedelställ för 
övriga partier som har anmält deltagande till Valmyndigheten. 

3. Valsedlarna som Österåkers kommun ansvarar för att distribuera ska placeras i 
bokstavsordning i ett valsedelställ enligt följande ordning: 

Europaparlamentet Europaparlamentet Europaparlamentet 
Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 
Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ 
Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 
Liberalerna Liberalerna Liberalerna 
Miljöpartiet Miljöpartiet Miljöpartiet 
Moderaterna Moderaterna Moderaterna 
Piratpartiet Piratpartiet Piratpartiet 
Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Blanka valsedlar Blanka valsedlar Blanka valsedlar 

4. För övriga partier ska det i vallokalen och röstningslokalen för förtidsröstning finnas ett 
valsedelställ där övriga partierna, som anmält deltagande i val, själva kan placera valsedlarna. 
Valsedlarna i detta valsedelställ ska placeras i bokst avsordning (A, B, C, osv) i fallande 
ordning. 

usteranaes si aturer 
W-

Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

5. Beslutet om valsedlarnas ordning ska affischeras i vallokalerna och i röstni ngslokaler för 
förtidsröstning. 

Sammanfattning 
Val- och demokratinämnden ska besluta om valsedlarnas ordning inför valet till 
Europaparlamentet den 26 maj 2019 för att tydliggöra för r östmottagare, väljare och de 
politiska partierna vad gäller valsedlarnas ordning i vallokal och röstningslokaler i samb and 
med förtidsröstning samt ansvar för hantering av valsedlar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-01-30. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall til l kommunkansliet beslutsförslag innebärande 
1. Valkansliet ansvarar för distribution av blanka valsedlar samt namnvalsedlar för följande 
partier inför val till Europaparlamentet 26 maj 2019: 

• Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
• Centerpartiet 
• Feministiskt initiativ 
• Kristdemokraterna 
• Liberalerna 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Piratpartiet 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 

2. Varje vallokal och röstningslokal för förtidsröstning ska ha två valsedelställ, ett valsedelställ 
för de valsedlar som Österåkers kommun ansvarar för att distribuera och ett valsedelställ för 
övriga partier som har anmält deltagande till Valmyndig heten. 
3. Valsedlarna som Österåkers kommun ansvarar för att distribuera ska placeras i 

Europaparlamentet Europaparlamentet Europaparlamentet 
Arbetarpartiet Arbetarpartiet Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 
Feministiskt initiativ Feministiskt initia tiv Feministiskt initiativ 
Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 
Liberalerna I liberalerna 1 liberalerna 
Miljöpartiet Miljöpartiet Miljöpartiet 
Moderaterna Moderaterna Moderaterna 
Piratpartiet Piratpartiet Piratpartiet 
Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Blanka valsedlar Blanka valsedlar Blanka valsedlar 
Forts. 

Justerandes signaturer 

k-
Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

Forts. VDN § 1:3 

4. För övriga partier ska det i vallokalen och röstningslokalen för förtidsröstning finnas ett 
valsedelställ där övriga partierna, som anmält deltagande i val, själva kan placera valsedlarna. 
Valsedlarna i detta valsedelställ ska placeras i b okstavsordning (A, B, C, osv) i fallande 

5. Beslutet om valsedlarnas ordning ska affischeras i vallokalerna och i röstningslokaler för 
förtidsröstning. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

ordning. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

O Österåker 

VDN § 1:4 Dnr. VDN 2019/0004 

Röstningslokaler för förtidsröstning inför val till Europaparlamentet 
26 maj 2019 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Godkänna röstningslokaler för förtidsröstning enligt nedan för att användas vid 
förtidsröstning vid val till Europaparlamentet den 26 maj 2019. 

Förtidsröstning Vallokal Adress 

Åkersberga central Biblioteket 
Akersberga centrum, 
Storängstorget 4 

Ingmarsö Hembygdsgården Lurkan Femsundsvägen 29 

2. Biblioteket i Akersberga centrum ska fungera som röstningslokal för förtidsröstning under 
perioden 8 maj - 25 maj. 

3. Hembygdsgården Lurkan på Ingmarsö ska fungera som röstningslokal för förtidsröstning 
lördagen den 18 maj, klockan 10.00 — 18.00. 

4. Val- och demokratinämndens ordförande får på delegation från Val- och 
demokratinämnden rätt att teckna nödvändiga avtal med externa lokalinnehavare för att kunna 
genomföra förtidsröstning i samband med val till Europaparlamentet 26 maj 2019. 

5. Ko stnader som uppkommer i samband med förtidsröstningen inom Val- och 
demokratinämndens budget. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-01-30. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall komm unkansliets beslutsförslag innebärande 
1. Godkänna röstningslokaler för förtidsröstning enligt nedan för att användas vid 
förtidsröstning vid val till Euro paparlamentet den 26 maj 2019. 
Förtidsröstning Vallokal Adress 

Åkersberga central Biblioteket 
Akersberga centrum, 
Storängstorget 4 

Ingmarsö Hembygdsgården I .urkan Femsundsvägen 29 

Forts. 

Justerand<?s signaturer. Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

ö Österåker 

Forts. VDN § 1:4 

2. Biblioteket i Aker sberga centrum ska fungera som röstningslokal för förtidsröstning under 
perioden 8 maj - 25 maj. 
3. Hembygdsgården Lurkan pä I ngmarsö ska fungera som röstningslokal för förtidsröstning 
lördagen den 18 maj, klockan 10.00 - 18.00. 
4. Val- och demokratinämndens ordförande får på delegation från Val- och 
demokratinämnden rätt att teckna nödvändiga avtal med externa lokalinnehavare för att kunna 
genomföra förtidsröstning i samband med val till Europa parlamentet 26 maj 2019. 
5. Kostnader som uppkommer i samband med förtidsröstningen 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 

Justerande^ signatur Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

O Österåker 

VDN §1:5 Dnr. VDN 2019/0002 

O 

Fullmakt för personal på företagscenter på PostNord i Akersberga 
inför val till Europaparlamentet 26 maj 2019 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Personalen på företagscenter på PostNord, Åkersberga, får fullmakt att öppna 
säkerhetspåsar innehållande förtidsröster adresserade till Österåkers kommun i 
samband med val till Europaparlamentet 26 maj 2019. 

2. komplettera fullmakten för personal på PostNord att vid öppnande av 
säkerhetspåsarna ska det vara minst två personer närvarande. 

Sammanfattning 
För att underlätta hanteringen av förtidsröster under perioden för förtidsröstning, 8 maj - 26 
maj samt inför den s.k. onsdagsräkningen, föreslås att personalen på företagscenter på 
PostNord i Åkersberga far en fullmakt för att öppna säkerhetspåsar innehållande förtidsröster 
adresserade till Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2019-01-30. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till komm unkansliets beslutsförslag innebärande att 
personalen på företagscenter på PostNord, Åkersberga, får fullmakt att öpp na säkerhetspåsar 
innehållande förtidsröster adresserade till Österåkers kommun i samband med val till 
Europaparlamentet 26 maj 2019. 

Lotta Holmgren (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att komplettera fullmakten för 
personal pä P ostNord att vid öppnande av säkerhetspåsarna ska det vara minst två personer 
närvarande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (Al) yrkande och finner 
att sa är fallet. 

Expedieras 
- Företagscenter PostNord Akersberga 
- Kommunkansliet 

Utdragsbestyrkande Justerandes signaturer 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-02-07 

VDN § 1:6 Dnr. VDN 2019/0005 

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Redovisning av inkomna meddelanden och information som är av vikt för Val- och 
demokratinämnden. 

Beslut från Valprövningsnämnden 2019-01-23 avseende överklagande av Länsstyrelsens i 
Stockholms län beslut att fastställa utgången av valet till Kommunfullmäktige - Österåkers 
kommun - Överklagande avslås. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


