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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset, klockan 16.00-16.45.

Beslutande

Annie-Marie Carlsson (M) ordförande, Michael Hagberg (S) 1:e vice ordförande, Katarina
Rosenlund-Svensson (S) 2:e vice ordförande, Bernt Jonasson (S), Carl-Magnus Fransson
(M), Inger Hult (L), Hans-Gunnar Karlsson (C), Ami Rooth (MP), Mica Vemic (SD)

Beslutande
ersättare

Britt Lennholm (S), Fredrik Hernblom (M)

Ersättare

Marianne Körling Ström (L), Dag Dunås (KD)

Övriga
deltagande

Handläggare Per Johansson

Utses att justera

Katarina Rosenlund-Svensson (S) och Inger Hult (L)
Stadshuset Gröna Kulle, den 26 april 2017.

Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Per Johansson

Ordförande

…………………………………
Annie-Marie Carlsson

Justerande

…………………………………
Katarina Rosenlund-Svensson

Paragrafer

§1 - §6

…………………………………
Inger Hult
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Valnämnden

Sammanträdes
datum

2017-04-18

Datum för
anslags
uppsättande

2017-04-27

Förvaringsplats
av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Paragrafer

§1 - §6

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2017-05-23
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§1

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes och fastställdes.
________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§2

Information
Allmän information
Handläggare Per Johansson gav valnämnden en allmän orientering om antal
rösteberättigade i Katrineholms kommun per den 17 mars 2017, valdeltagandet i
kommunalvalen 2014, kommunens valdistrikt och vallokaler samt organisationen
under valdagen.
Nya bestämmelser i vallagen
Handläggare Per Johanson informerade valnämndens om huvuddragen i nya
bestämmelser i vallagen inför 2018 års val till kommuner och riksdag. Informationen
berörde följande:
•
•
•

Småpartispärr i kommunalval.
Valkretsindelning
Samtycke från kandidater i valen.

Per Johansson rekommenderade nämndens ledamöter och ersättare att besöka
Valmyndighetens hemsida, www.val.se, för mer detaljerad information.
Planering inför 2018 års val
Handläggare Per Johansson informerade valnämnden om den övergripande
planeringen inför 2018 års val, bl a rörande rekrytering av röstmottagare,
förberedelser för förtidsröstning samt bokningar av vallokaler som tar sin början
under sommaren och hösten 2017.
Preliminär kostnadsfördelning
Handläggare Per Johansson informerade valnämnden om den preliminära kostnaden
för 2018 års val. I samband med kommunens budgetarbete för 2018 ska en
uppdaterad budget lämnas. Den uppskattade bruttokostnaden för 2018 års val är drygt
1,2 miljoner kronor.
Valnämnden tackade för informationen och lade den till handlingarna
Yttrande
Under informationen yttrar sig Annie-Marie Carlsson (M), Mica Vemic SD), Fredrik
Hernblom (M), Ami Rooth (MP), Carl-Magnus Fransson (M) samt handläggare Per
Johansson.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§3

Behörighet att företräda valnämnden (KS/2017:187)
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar uppdra till valnämndens ordförande, Annie-Marie Carlsson, och
nämndens sekreterare, Per Johansson, att var för sig teckna valnämnden i
Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har att fatta beslut om vilka personer som ska vara behöriga att företräda
valnämnden för att bl a utkvittera handlingar, förtidsröster och liknande försändelser i
samband med val till riksdag och kommunfullmäktige 2018.
Överläggning
Under valnämndens överläggning yttrar sig Annie-Marie Carlsson (M).
_________________
Beslutet skickas till:
Annie-Marie Carlsson
Per Johansson
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§4

Valnämndens sammanträde 2017-2018 (KS/2017:188)
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till
sammanträdestider för valnämnden under perioden 2017-2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens reglemente för valnämnden (KFS 1.14), ansvarar nämnden för
genomförandet av allmänna val och folkomröstningar. För valnämnden gäller det av
kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för
Katrineholms kommuns nämnder. Valnämndens förvaltningsorgan utgörs av
kommunledningsförvaltningen.
För att 2018 års val ska kunna genomföras i enlighet med lagstiftningen och på ett
betryggande sätt, krävs ett antal beslut av valnämnden. Likaså behöver valnämnden
kontinuerligt hållas informerad om och, vid behov, agera under den komplexa process
planering och genomförande av val innebär.
För att säkerställa att valnämnden kan fullfölja sitt uppdrag, föreslår
kommunledningsförvaltningen att nämnden inför de allmänna valen 2018
sammanträder vid följande tillfällen:
Datum
2017-04-18
2017-11-21
2018-02-20
2018-05-29
2018-08-28

Veckodag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

Klockan
Kl. 16.00
Kl. 15.00
Kl. 15.00
Kl. 15.00
Kl. 15.00

Plat
KTS-salen
KTS-salen
KTS-salen
KTS-salen
KTS-salen

Utöver de ovan angivna sammanträdestillfällena, kan valnämnden vid behov
sammankallas.
Överläggning
Under valnämndens överläggning yttrar sig Annie-Marie Carlsson (M).
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§5

Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun
(KS/2017:175)
Valnämndens beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Katrineholms kommun ska vara
en enda valkrets från och med de allmänna valen 2018, i enlighet med de nya
bestämmelserna i vallagen. Detta beslut ska tillställas länsstyrelsen i Södermanlands
län senast den 31 oktober 2017.
Sammanfattning av ärendet
I samband med 2018 års val träder nya bestämmelser att gälla rörande
mandatfördelning och valkretsindelning. Syftet är att valsystemet ska leda till en
mandatfördelning i kommunfullmäktige mellan partierna är proportionerlig i
förhållande till partiernas röstandelar i hela kommunen. Reglerna för
mandatfördelning ändras för att få en mer riksproportionerliga valresultat på
kommunal nivå.
De nya bestämmelserna innebär konkret att Katrineholms kommun måste ändra
valkretsindelningen. Enligt de nya bestämmelserna är huvudregeln att kommuner som
har 36 000 eller fler röstberättigade får vara kretsindelad. Kommuner med färre än 36
000 röstberättigade ska vara en enda valkrets. Katrineholms kommun hade i mars
2017 samanlagt 25 868 röstberättigade. Kommunens indelning i valdistrikt påverkas
inte av en ändrad valkretsindelning.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärenden för valnämndens räkning.
Valnämndens beslut ska underställas kommunfullmäktige för slutligt
ställningstagande. Kommunfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 ha fattat
beslut rörande valkretsindelningen och meddelat länsstyrelsen sitt beslut.
Överläggning
Under valnämndens överläggning yttrar sig Annie-Marie Carlsson (M), Mica Vemic
(SD), Carl-Magnus Fransson (M) och handläggare Per Johansson.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§6

Meddelanden
Skriftlig information om nya arvoden till förtroendevalda lämnades till valnämndens
ledamöter och ersättare tillsammans med blankett om intyg om utebliven avgift till
avtalspension vid förtroendeuppdrag för Katrineholms kommun.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

