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Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2017-01-17
Gemaket, plan 6, kommunhuset, 2017-01-17 Kl. 17:00-18:00

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Närvarande ersättare

Bengt Johansson, ordförande (S)

Beslutande

Nawal Al-Ibrahim (L)
Johan Tireland (SD)
Margot Ågholm-Lind (KD)
Lisbeth Waern (M)
Anders Eklöf (L)
Erik Karlsson (V)
Karl Öhlander, Kansli- och utvecklingschef och Anna-Lena Örvander,
sekreterare

Övriga deltagare

Nawal Al-Ibrahim (L)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-01-23
kl.09.00

Paragrafer

§§ 1 - 2

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Bengt Johansson

..................................................................

..................................................................
Justerare

Nawal Al-Ibrahim (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-01-17

Datum för anslags uppsättande:

2017-01-23

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................

Anna-Lena Örvander

2017-02-13
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Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2017-01-17

Innehållsförteckning
§1
§2

Remiss SOU 2016:71, Snabbare omval
och förstärkt skydd för valhemligheten
Rapporter

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

3
5

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2017-01-17

§1

Remiss SOU 2016:71, Snabbare omval
och förstärkt skydd för valhemligheten
Dnr KS 16/0396

Beslut
Valnämnden överlämnar kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagt
remissyttrande som sitt remissvar till Justitiedepartementet.
____________

Sammanfattning
2015 års vallagsutredning har haft i uppdrag dels att se över hur omval kan
genomföras snabbare än i dag, dels att överväga hur skyddet för
valhemligheten kan förstärkas. Förslaget har sänts på remiss men inte till
Upplands-Bro kommun. Kommunledningskontoret föreslås att Upplands-Bro
kommuns valnämnd trots detta yttrar sig om förslaget.
I förslaget föreslås att eventuellt omval ska hållas så snart som möjligt efter
ordinarie val, att nya partier och kandidater inte ska kunna föreslås till omvalet
och att handläggningen av eventuella överklaganden rörande omvalet ska
effektiviseras. När det gäller skydd av valhemligheten föreslås att valsedlarna
ska finnas innanför valskärmarna.
Kommnledningskontoret har inga synpunkter när det gäller de förslag som
lämnas rörande bättre hantering av omval, däremot finns ett flertal synpunkter
röande förslaget om ökat skydd av valhemligheten genom förändrad hantering
av valsedlar och valskärmarna. Kommunledningskontoret ser här stor risk för
ökade kostnader för kommunen, bemanningssvårigheter, risk för kö och
dessutom ökad risk för manipulation av valsedlar.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2017



Remissyttrande angående SOU 2016:71



SOU 2016:71, Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten

Förslag till beslut
Valnämnden överlämnar kommunledningskontorets förslag till remissyttrande
som sitt remissvar till Justitiedepartementet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt Johansson (S) föreslår att valnämnden beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Johan Tireland (SD) föreslår att Valnämnden beslutar enligt
Kommunledningskontorets och Bengt Johanssons (S) förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Valnämnden

2017-01-17

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

ju.l6@regeringskansliet.se. Ange Ju2016/07760/L6

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

Valnämnden

§2

2017-01-17

Rapporter

Temaärende:


Justerandes sign

Anna-Lena Örvander, redovisar planering för kommande val mot
bakgrund av erfarenheter från valarbetet 2014.

Utdragsbestyrkande
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