
0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för 
Val- och demokratinämnden 

Tid Torsdagen den 2 maj 2019, kl 18.30 - 18.35 

Plats Largen, Alceahuset, Åkersberga 

Närvarande Enligt bifogad närvarolista 

Utses att justera, § 4:1 Margareta Olin (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 
Margareta Olin (S) §§ 4:1 -4:6 

xj 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2019-05-03 -2019-05-23 

Valnämnden 

2019-05-02 

KQJWW un kansliet, Alceahustet, Åkersberga 

Fredrik Zethraeus 

Lotta Holmgren (£!)•"§§ 4:1-4:6 

Fredrik Zethraeus §§ 4:1 -4:6 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-05-02 

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 - Carolina E. 

MP Viktoria Köppä X 

Ersättare 

M Celine Alfredsson -
L Vakant -
C Curt Riddarström X 

KD Anders N/berg X 

S Roger Svalhede X 

RP Benny Hansen X 

SD Anders Borelid X 

V Carolina Ekman X 

MP Britt-Marie Loddby X 

Övriga närvarande Funktion 

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare 

lusterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-05-02 

VDN §4:1 

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. 

Övriga frågor 
Curt Riddarström (C) anmäler tvä frågor: 
- Kommer mera information om när senast alla skall vara på plats vid i nstitutionsröstningen? 
- Kommer det att tinnas parkeringstillstånd för förtroendevalda pä valdagen och onsdagsräkningen? 

Ju; ' ' Utdragsbest/rkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-05-02 

VDN §4:2 

Val av justerare och information 

Val- och demokratinämndens beslut 

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

Sammanfattning 
Catharina Hellberg (M) föreslår Margareta Olin (S) till att justera protoko llet jämte 
ordföranden. Protokollet föresläs justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Information 

lusterandes signatu Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-05-02 

VDN §4:3 Dnr. VDN 2019/0022 

Rättelse och tillägg i röstlängd - delegation 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Följande personer får på delegation från Val- och demokratinämnden föra in 
Länsstyrelsens beslut om rättelse och tillägg i röstlängder: 
• Fredrik Zethraeus, kommnnsekreterare 
• Sofia Coyne, kommunregis trätor 
• Anna T alling, kommunarkivarie 
• Stina Nilsson, kommunfullmäktiges sekreterare 
• Peter Freme, kanslichef 

2. Kommunsekreteraren, kommunregistrator och kommunarkivarie får rätt att på 
delegation från Val- och demokratinämnden utse ytterligare personer som får föra in 
Länsstyrelsens beslut om rättelse och tillägg i röstlängder. 

Sammanfattning 
Personer som anser sig felaktigt uteslutna ut röstlängden eller anser sina uppgifter felaktiga 
kan hos Länsstyrelsen begära rättelse. Rättelse och tillägg i röstlängden får inte överlåtas tilJ 
röstmottagare. Kommunkansliet har tagit fram förslag på personer som får pä delegation frän 
Val- och demokratinämnden föra in rättelser i röstlängderna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlatande daterat 2019-04-26. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliet beslutsförslag innebärande 
1. Följande personer får pä delegation från Val- och demokratinämnden föra in Länsstyrelsens 
beslut om rättelse och tillägg i röstlängder: 
• Fredrik Zethra:us, kommunsekreterare 
• Sofia Coyne, kommunregis trätor 
• Anna Talling, kommunarkivarie 
• Stina Nilsson, kommunfullmäktiges sekreterare 
• Peter Freme, kanslichef 
2. Kommunsekreteraren, kommunregistrator och kommunarkivarie får rätt att pä delegation 
frän Val- och demokratinämnden utse ytterligare personer som får föra in Länsstyrelsens 
beslut om rättelse och tillägg i röstlängder. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justi ' Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-05-02 

VDN §4:4 Dnr. VDN 2019/0017 

Revidering per 2019-05-02 - Representanter från Val- och 
demokratinämnden i samband med den s.k. institutionsröstningen 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Till representant för Val- och demokratinämnden vid Träffpunkt Solhälla utses Lennart 

2. I ill representant för Val- och demokratinämnden vid Kriminalvården utses Catharina 
Hellberg (M) 

3. Till representant för Val- och demokratinämnden vid Humana Norrgårdshöjden utses 
Roger Svalhede (S) 

Sammanfattning 
\'al~ och demokratinämnden har att fatta beslut om revidering när det gäller en representant 
från Val- och demokratinämnden i samband med den s.k. instituuonsröstningen vid följande 
tillfällen: 
• Träffpunkt Solhälla, tisdag 14 maj, klockan 09.30-11.00. 
• Kriminalvården, onsdag 15 maj, klockan 08.00-11.00. 
• Humana Norrgårdshöjden, onsdag 15 maj, klockan 13.30-15.00. 
Ytterligare en representant för var och en av dessa platser har valts i nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2019-04-26, reviderat 2019-05-02. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) redogör för förslagen till representanter från \ al- och 
demokratinämnden vid följande tillfällen: Träffpunkt Solhälla, Lennart Elg (L), 
Kriminalvården, Catharina Hellberg (M) samt Humana Norrgårdshöjden, Roger Svalhede (S) 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Klg(L). 

Justerandes s i; Utdragsbestyrkande 



ö österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-05-02 

VDN §4:5 Dnr. VDN 2019/0023 

Röstmottagare - utökat antal reserver inför valet till 
Europaparlamentet 26 maj 2019 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Godkänna utökningen av gruppen reserver frän 20 personer till t otalt 25 personer. 

2. Kostnaden för det utökade antalet reserver belastas inom Val- och demokratinämndens 
budget. 

Sammanfattning 
Valnämnden beslutade 2017-12-13, § 3:8, att det ska vara minst 7 röstmottagare per vallokal 
pä valdagen samt totalt 20 reserver. Det har varit ett stort intresse att arbeta som 
röstmottagare vid valet till Europaparlamentet den 26 maj samtidigt som det också har varit 
mänga som har tackat nej efter att man har blivit tilldelad en plats i en vallokal. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2019-04-26. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliets besluts förslag innebärande 
1. Godkänna utökningen av gruppen reserver fran 20 personer till totalt 25 personer. 
2. Kostnaden för det utökade antalet reserver beslastas inom Val- och demokratinämndens 
budget. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2019-05-02 

VDN §4:6 Dnr. VDN 2019/ 

Övriga frågor 

Curt Riddarström (C) anmäler två frågor: 
]*raga 1: Komm er mera information om när senast alla skall vara pä plats vid institution sröstningen? 
Svar: Vid institutionsröstning räcker det med att vara pä plats 10 minu ter innan institutionsröstningen 
påbörjas. I ndantaget är Kriminalvården, där ska man vara pä plats 30 m inuter innan 
institutionsröstningen påbörjas. 

1-räga 2: Kommer det att hnnas parkeringstillstånd för förtroendevalda pa valdagen och 
onsdagsräkningen? 
Svar: Frågan om parkering pä valdagen och onsdagsräkningen kommer att lösas i god tid före 
respektive dag. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes sigpatuf^p; Utdragsbestyrkande 


