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Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 20l9-09-05

Närvarol ista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Lotta Holmgren, ordförande X
L Lennart Elg, Ize vice ordf. X
S Margareta Olin, 2:e vice ordf. X
M Catharina Hellberg X
C Carina Siljebro - Curt R.

KD Vakant - Anders N.

RP Hans Hellberg X
SD Erik De Rouville X
V Aliagha Ahmadi - Carolina E.

MP Viktoria Köppä X

Ersättare

M Celine Alfredsson X
L Sven Hugosson X
C Curt Riddarström X
KD Anders Nyberg X
5 Roger Svalhede X
RP Benny Hansen X
SD Anders Borelid X
V Carolina Ekman X
MP Britt-Marie Loddby X

'J
m *FS \ x

,
_,

FunktionÖvriga närvarande

Sofia Coyne Kommunregistrator/biträdande valsamordnare

Fredrik Zethraus Kommunsekreterare/valsamordnare

/ ,/

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 20I 9-09-05

VDN §5;|

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.

Före uppropet och fastställande av dagordningen hölls en tyst minut för Fred Ståhlgren (KD)
som avlidit under sommaren

Arenden som utgår

Ärende tre Redow'mz'ng av Val- 00/9 demokratinämndem' /møágel och ärende fyra Pre.s'enta/z'0n (M

presidium/31'?" Bam- 04'b angdomsrâdel' på dagordningen utgår.

Nytt ärende

Nytt ärende, Kitty/lg z'n/brmatz'on betrzijñzmle/Ziøjö'rjå'rtmendem/da inom kammmyit//mäk/áge och

kommunala nämnder blir nummer nio på dagordningen.

Övriga frågor
- Hans Hellberg (RP) frågar om budgeten för Val- och demokratinämnden 2020.

2%/M
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden ZOI 9-09-05

VDN§5:2

Val av justerare och information

Val- och demokratinämndens beslut

Val- och demokratinämnden utser Lotta Holmgren (M) och Margareta Olin (S) till

justerare. Protokollet justeras senast måndagen den 9 september, klockan 15.00,

kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Catharina Hellberg (M) föreslår Margareta Olin (8) till att justera protokollet jämte

ordföranden. Protokollet justeras senast måndagen den 9 september, klockan 15.00,

kommunkansliet, ;'cheahuset.

Information

M4“
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 20 I 9-09-05

VDN § 5:3 Dnr. VDN 20|9/0027

Sammanställning av inkomna synpunkter från VaI- och

demokratinämndens ledamöter och ersättare - val till

Europaparlamentet 26 maj 20 I 9

Val- och demokratinämndens beslut

Notera sammanställningen av synpunkter från Val- och demokratinämndens
ledamöter och ersättare över val till Europaparlamentet 26 maj 2019 till protokollet.

Sammanfattning

Sammanställning av synpunkter från val- och demokrarinämndens ledamöter och ersättare

över val till Europaparlamentet 26 maj 2019.

Beslutsunderlag

Kornrnunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30.

Förslag till beslut

Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliet beslutsförslag innebärande att notera

sammanställningen av synpunkter från Val- och demokrarinämndens ledamöter och ersättare

över val till Europaparlamentet 26 maj 2019 till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

;(67? rt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokc" för Valnämnden 2019-09-05

VDN § 5:4 Dnr. VDN 20I9/0028

Sammanställning av enkätsvar från röstmottagare - val till

Europaparlamentet 26 maj 20 I 9

Val- och demokratinämndens beslut

Notera sammanställningen av enkätsvaren från röstmottagare över val till

Europaparlamentet 26 maj 2019 till protokollet.

Sammanfattning
Sammanställning av enkätsvar från röstmottagare skickad efter val till Europaparlamentet 26

maj 2019. Enkäten har skickats till ordförande och Vice ordförande samt två röstmottagare per

valdistrikt. Enkäten har också skickats till sex personer som arbetade med förtidsrifmtningen.

Beslutsunderlag

Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30.

Förslag till beslut

Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att notera

sammanställningen av enkätsvaren från röstmottagare över val till Europaparlamentet 26 maj

2019 till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)

redogörelse och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

uster/an es si naturer t ra s est r an ed g U d g b y k d



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 20| 9-09-05

VDN § 5:5 Dnr. VDN 20I9/00I5

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Val- och

demokratinämnden (VDN)

Val- och demokratinämndens beslut

1. Godkänna arkivbeskrivning för Val- och demokratinämnden.

2. Godkänna dokumenthanteringsplan för Val- och demokratinämnden.

3. Godkänna avslutande arkivbeskrivning för Valnämnden.

Sammanfattning

Enligt både arkivlagen (6 '§) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kap 2
53)

ska varje

myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar, en så kallad

arkivbeskrivning. Beskrivningen ska bland annat innehålla myndighetens organisation och

verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar. Därför är det av största

Vikt att arkivbeskrivningcn hålls uppdaterad.

I en dokumenthanteringsplan finns anvisningar för hur handlingar som inkommer eller

upprättas av myndigheten ska hanteras. Om de ska bevaras eller gallras och vart de förvaras.

En uppdaterad dokumenthanteringsplan behövs för att kunna styra informationsflödet på ett

effektivt sätt. Den ska vara ett dagligt stöd för medarbetarna och bidraga till skapandet av

enhetliga och kvalitativa rutiner för myndigheten.

Beslutsunderlag

Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2019-05-03.

Förslag till beslut

Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande

1. Godkänna arkivbeskrivning för Val- och demokratinämnden.

2. Godkänna dokumenthanteringsplan för Val- och demokratinämndcn.

3. Godkänna avslutande arkivbeskrivning för Valnämnden..

Propositionsordning

Ordföranden frågar om V21- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

/1% W
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 20|9-O9-05

VDN § 5:6 Dnr. VDN 20l9/0029

Datum för kommande sammanträde i VaI- och demokratinämnden

under hösten 20I9

Val- och demokratinämndens beslut

Val- och demokratinämnden sammanträder tisdagen den 15 oktober klockan 18.30

samt torsdagen den 5 december klockan 18.30.

Protokollsanteckning

Margareta Olin (S) lämnar en protokollsanteckning

jag upplever det mycket frustrerande att den nya val- och demokratinämndcn ännu inte fått

besked om budget för innevarande år
( 2019) eller information om kostnader, exempelvis vad

EP- Valet kostade. Det är otillfredsställande att ha ett reglemente som ställer krav på att vissa

saker skall genomföras men inte till vilket pris. Dessutom tycks det inte avsatts medel för att

kunna ha sammanträden i nämnden eller Övrig verksamhet. Det nu liggande förslaget på 2

möten (oktober och december) samt dagens möte räcker sannolikt inte för att uppfylla

nämndens nya uppdrag enligt reglementet.

Margareta Olin (8)

Sammanfattning
Val- och demokradnämnden ska besluta om kommande sammanträdesdllfállen under hösten

2019.

Beslutsunderlag

Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

Förslag till beslut

Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliet beslutsförslag innebärande att Val- och

demokratinämnden sammanträder tisdagen den 15 oktober klockan 18.30 samt torsdagen den

5 december klockan 18.30.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

z/// 1%
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 20I9-09-05

VDN § 5:7 Dnr. VDN 20|9/0024

Redovisning av delegationsbeslut - Val- och demokratinämnden

Sammanfattning

Redovisning av delegationsbeslut till Val- och demokratinämnden.

Val- och demokratinämndens ordförande på delegation från Val- och demokratinämnden

tecknat avtal med Postnord för hantering av förtidsröster i enlighet med beslut i Valnämndens

beslut 2017-12-13, “3 3:4.

Val- och demokratinämndens ordförande har 2019-05-13 på delegation från Val- och

demokratinämnden tecknat avtal med Förvaltnings AB Ljusterö Torg avseende förtidsröstning

på Information Ljusterö inför val till Europaparlamentet 26 maj 2019, i enlighet med beslut i

Val- och demokratinämnden 2019-02-07, § 1:4.

Val- och demokratinämndens ordförande har 2019-05-29 fattat beslut om att utbetala 1500

kronor till Barn- och ungdomsrådet för sommaraktivitet. Beslutet har fattats på brådskande

delegation i enlighet med Val- och demokratinämndens reglemente § 15, antagen av

Kommunfullmäktige 2018-12-10, § 9:7.

2019-09-05 - Kommentar från Val- och demokratinämndens ordförande: Då någon
sommzraktivitet integenomfördes har inte någrapengar betalats ut.

Kommunarkivarien har 2019-05-27, på delegation, beslutat om ett (I) tillägg i röstlängd i

enlighet med Val- och demokratinämndens beslut 2019-05-02, § 4:3.

Kommunarkivarien har 2019-05-29, på delegation, sammanställt lista över komplettering av

röstmottagare och reserver i enlighet med Val- och demokratinämndens beslut 2019-03-14, §

2:6.

Kommunsekreteraren har 2019-06-18, på delegation, sammanställt lista över behörighet till

Valmyndighetens valportal enligt beslut i Val- och demokratinämnden 201841 1-28, § 627.

Kommunsekreteraren har 2019-06-18, på delegation, sammanställt lista över ytterligare

personer som utsetts till ambulerande röstmottagare enligt beslut i Val- och

demokratinämnden 2019-03-14, § 2:11.

Kommunsekreteraren har 2019-06-18, på delegation, sammanställt beslutet om Valskjuts i

samband med val till Europaparlamentet 2019 enligt beslut i Val- och demokratinämnden

2018-11-28, § 6:8.

Expedieras
- [áorggaunkansliet

usterandes signaturer Utdra sbest rkandeg Y



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden ZOI 9-09-05

VDN § 5:8 Dnr. VDN 20|9l0005

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 Valmyndigheten, Fördelning av mandat i Europaparlamentet och fastställande av

vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare. 2019-05-31.

- Skrivelse från Valmyndigheten ”Angående vägran att ta emot en valsedel till [EU-valet”,

2019-06-04.

Expedieras
- Kommunkansliet

'-2

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



u Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-09-05

VDN § 5:9 Dnr. VDN 20I9/0030

Rättslig information beträffande jäv för förtroendevalda inom

kommunfullmäktige och kommunala nämnder

Val- och demokratinämndens beslut

Notera PM- Känslig infotmation beträffandejäv för förtroendevalda inom
kommunfizllmäktige och kommunala nämnder till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2019-08-26, § 9:23, anmodat samtliga nämnder att

hantera PM - RätlJ/ág information betriyfamle_jäø_/z'irförtroendevalda inom kammmg'it//mä/ê/zge 00/9

kommunala nämnderi mpek/ø'øe nämnd.

Beslutsunderlag

Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

Förslag till beslut

Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att notera

PÃ/l - Raila/lg z'nfomatz'on /7e”4127471de_/Eiøjå'rjb'rtmendel/altid inom kommulyá//máktzge 00/9 kommunala

”ämm/er till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Val- och demokratinämndcn beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

*i* " ' ./åv'

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 20! 9-09-05

VDN § 5:|0 Dnr. VDN 20I9/

Diskussion om Val- och demokratinämndens arbete kring

demokrati

Val- och demokratinämndens beslut

1. Notera diskussionen om Val- och demokrationämndens arbete kring demokrati till

protokollet.

2. Bjuda in Kommunikationschefen till kommande sammanträde i Val- och
demokratinämnden för att svara på frågor om hemsidan.

Sammanfattning
Val- och demokratinämnden ska besluta om kommande sammanträdesdllfállen under hösten

2019.

Beslutsunderlag

Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

Förslag till beslut

Lotta Holmgren (M) yrkar att notera diskussionen om Val- och demokrationämndens arbete

kring demokrati till protokollet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

\_2/'”/;l

usterandes si naturer Utdra sbestyrkande8 g



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-09-05

VDN § 5:| I Dnr. VDN 20I9/0005

Ovriga frågor

Hans Hellberg (RP) frågar om budgeten för Val- och demokratinämnden 2020.

Svar: Ordföranden ska stämma av budgeten för Val- och demokratinämnden med controller

och därefter kan budgeten skickas ut.

Expedieras
- Kommunkansliet

/Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande


