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SAMMANTRÄDESPROTOKOll. 
Datum 

2010-02-16 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Valnämnden 

2010-02-16 

Datum för 
2010-03-02 anslags nedtagande 2010-03-24 

Närarkiv, Håbo kommun 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2010-02-16 

Valnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 1 Godkännande av dagordning 

§ 2 Redovisning av planering inför valet år 2010 

§ 3 Ledamöters och ersättares deltagande i valets förberedelser och genomförande 

§ 4 Komplettering av kontorsmaterial till valdistrikten 

§ 5 Inbjudan från Sveriges kOlmnuner och landsting 

§ 6 Rekrytering av valfönättare att tjänstgöra på valdistrikten 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2010-02-16 

Valnämnden 

VN § 1 

Godkännande av dagordning 

Föreslås att ärendelistan kompletteras med följande ärenden: 

• Komplettering av kontorsmaterial till valdistrikten 

• Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting 

• Rekrytering av röstmottagare att tjänstgöra på valdistrikten 

Valnämndens beslut 

1. Nänmden beslutar godkänna kompletterad dagordning. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.382 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2010-02-16 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN §2 KS 2010/11 

Redovisning av kansliets planering inför 2010 års allmänna val 

Kommunsekreteraren redovisar till valnämnden de datum alternativt vecko
nummer som gäller för de olika aktiviteternas genomförande inför 2010 års 
allmälma val. 

Datumiveckonummer Aktivitet 

2010-02-16 

2010-02-17 

V8 

V9 

Vll 
V 15-16 

V 18 

2010-05-18 

V34 

Valnämnden sammanträder 

Länsstyrelsen informerar, kl. 13.00 - 15.30, Uppsala 

Förfrågan till valdistriktens ordförande och vice ordförande om 
medverkan vid årets val. Förfrågan även till övriga medverkande 
röstmottagare m.fl.) 

Bemanning inför fÖltidsröstningen 

Samråd med Rodamco om uppställning av valstugor 

Preliminär. tid för utbildning, vid ett tillfälle, i länsstyrelsens regi 

Besiktning av samtliga vallokaler 

Valnänmden sanunanträder 

Utbildning genomförs till ordförande och vice ordförande samt 
valnänmdens ledamöter och ersättare 

Annons - om förtidsröstningen, (BuB och hemsidan) 

Förtidsröstningen börjar och pågår fram till och med 2010-09-19 2010-09-01 

V 35 

V36 

2010-09-08/09 

2010-09-12 

Annons - information om fÖltidsröstningen (BuB och hemsidan) 

Annons - om kontaktuppgifter, vallokaler m.m. (BuB och hemsidan) 

Annons - information om valdagen (BuB och hemsidan) 

Förtidsröstning i Skokloster mellan kl. 18.00 - 20.00, Skoklosterskolan. 

Institutionsröstning - Dalängens äldreboende på fÖffiliddagen och 
Pomonas äldreboende på eftermiddagen. 

V351V36 

2010-09-19 

2010-09-22 

V 39 

Kungörelse av "onsdagsräkningen" 

Valdagen (förtäring till valarbetare m. fl. beställd och levereras fi'ån 
BCJF:skök) 

Onsdagsräkningen 

Eventuell utvärdering 

Valnämndens beslut 

1. Nän11lden beslutar godkämla redovisad planering samt noterar att 
kompletterande aktiviteter ska genomföras. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.385 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2010-02-16 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN§3 KS 2010/11 

Ledamöters och ersättares deltagande i valets förberedelser 
och genomförande 

Sammanfattning 
I vallagens kap. 3 § 5 andra stycket står att: 
Alla som är valbara till ledamöter i valnämnden är skyldiga att ta emot ett 
uppdrag som röstmottagare i ett valdistrikt, om de inte har ett giltigt hinder. 

Frågan ställs till valnämndens ledamöter och ersättare om intresse finns att 
vara mer delaktig i valarbetet. 

Valnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att två möjligheter till frivillig delaktighet finns för 
valnämndens ledamöter och ersättare. Det ena är att på valdagen delta i 
arbetet på kansliet och det andra är att på valdagen arbeta som röstmot -
tagare ute på något valdistrikt. 

Beslutsexpediering 
Valnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING Nr 2010.448 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

KOMMUN 2010-02-16 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN §4 

Komplettering av kontorsmaterial till valdistrikten 

Sammanfattning 
Kommunsekreteraren informerar om att kontorsmaterial måste kompletteras 
till respektive valdistrikt. Det är bland arulat rälmemaskiner, skarvsladdar, 
perul0r, etc. Varav den största utgiften är för 12 stycken räknemaskiner. 

Valnämndens beslut 

1. Närmlden beslutar att ge kansliet i uppdrag att komplettera med det 
kontorsmaterial som behövs till varje valdistrikt 

Beslutsexpediering 
Valnämndens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.476 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2010-02-16 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN § 5 

Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting har till valnämnden i Håbo kommun 
skickat en inbjudan till "Ide- och erfarenhetskonferens om valdeltagande" 
den 7 april 20 l O i Stock1lOlm. 

Konferensen kOllUner bland annat att ställa frågan om valnällUlder kan 
arbeta mer aktivt med till exempel förtidsröstning för att öka valdeltagandet 
i kommuner och landsting. 

Valnämndens beslut 

l. Nänulden beslutar att valnänmdens vice ordförande Solveig Kalliomäki 
deltar på konferensen. 

Beslutsexpediering 
Solveig Kalliomäki 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.479 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2010-02-16 

Valnämnden 

JUSTERARE 

O 

A/t~i~2 

VN§6 

Rekrytering av valförrättare att tjänstgöra på valdistrikten 

Sammanfattning 
Inför kommande val ska varje valdistrikt ha en ordförande, en vice 
ordförande och fYra stycken röstmottagare. 

Ett utkast har sammanställts över de röstmottagare som tjänstgjort vid 
tidigare val och det kan konstateras att en viss vakans kan uppstå inför 
kommande rekrytering. 

Valnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att ge kansliet i uppdrag att till vmje valdistrikt 
rekrytera en ordförande och en vice ordförande med erfarenhet från 
tidigare val. 

2. Nämnden beslutar att ge ordföranden delegation på att godkänna förslag 
till armons som kommer att tas frall1 av valnämndens kmlsli. 

3. Nämnden beslutar att vid ett tillfälle aml0nsera i Bålsta-Upplands-Bro 
för att rekrytera nya röstmottagare. 

Beslutsexpediering 
Vamännldens kansli 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010,480 
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