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Datum 

2014-09-17 

2014-09-17, ld. 09 .00_- 13.15, Övergranssalei1, kommunhuset, Bålsta 

Solveig JCalliön1äld (S), o~·dförand~, tjänstgör 
Lennmt Carlsson (M), vite otdfårapd~, ~~nstgör 
Mäts Bergengren (lvfP), ej närvarande; Billevi Ailden;tedt (S) tjänstgör 
Magga:11 Britun (Båp), ej närvatflnde, J ap. BalTefors (S), tjänstgör -
Håkan Jonsson (C) j närvarailde 

Billevi Anderstedt (S), tjänstgör 
Jan Barrefors (S), tjänstgör 
Blanca Vasques Ruiz (KD), ej närvarande 

Ellinor Tegner, registrator 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Hillevi Anderstedt (S) 

2014-09-26, km:nmunkansliet, Bålsta 

§§ 36-40 

Hans Nordstedt 

Billevi Anderstcdt (S) 
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SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-17 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Valnämnden 

2014-09-17 

Datumför 
2014-09-'29 anslags pedtagande efter: 2014-10-22 

Närarkiv, Håbo kommun 

#mlk~--
Hans Nordstedt 
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Valnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 36 Godkännande av dagordningen 

SAMMANTRÄDESP.ROTOKOLL 
Datum 
2014~09-17 

§ 37 Information dels om genonlford fortidsl'östning och dels genöri1forandet av valet under 
valdagen- RKL-valet 2014 

§ 38 Förslag om ett nppfoljrtingsmöte for RKL-valet 2014 

§ 39 El·sättning for skadade byxor. i samband meq valförrättning 

§ 40 Valnä1m1dei1s ;'Onsdagsrälming", 2014-09-17 

J,USTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESIYRKNING 

. HA- l 0tv l 



HÅBO 
!<ÖM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Oatum 
2014-09~17 

Valnämnt;len 

JUSTERARE 

VN § 36 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 
Ordforanden fareslår foljande dagordning: 

Gödkännande av dagordningen 

KS 201 :=li149 

Information dels oni fortidsröstning och dels om valet - Rl<L-valet 
Inbjudan till uppfoljningsmöte om RKL-valet 2014 " 
Eventuell ersättning for skadade. byxor i samband med valforrättning 
Gertömfårande av valnämndens" onsdagsräkning 

Valnämndens peslut 

l. Näri:mden beslutar att godkå.ima den av ordfotanden forslagna 
dagordningen. 

EXPEDIERAD' SIGNATUR lJTDRIIGSBESTYRKNING 

~A- l <fvvl l 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-17 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN§ 37 KS. 2013/149 

Information dels om genomförd förtidsröstningen och dels 
genomförandet av valet under valdagen- RKL-valet 2014 

Förtidsröstning 
Förtidsrösningen get1omfördes urider peli.oden2014-08-27- 2014-09-17 pi't 
följande platser: Kon1mubhu$et; äldt:ehoendet Pömona och j Slottsslcolan, 
Skpkloster. 

Röstmottagningen i kommunhuset genomfordes av fem tillfälligt anställd 
personal. Totala antalet niattagna fortidsröster uppgick till ca 5 3ÖÖ röster. 

Mottagandet av röstel" genomfo1·des utan anh1ärlming. 

Valdagen 2014-09-14 
Mottagandet av röster skedde i komnnlliens l O valdistrikt: På gmnd av högt 
valdeltagande uppstod köbildning i vallokalerna vid olika tillfå1Ien. 

Valnämndens beslut 

l. Nämnden beslutar att notera lämnad information. 

EXPEDIERAD SIGtolATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 

1--tA- l ~l 
Nr 2014.2il03 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2Q14-09-17 

ValnämndEm 

JUSTERARE 

VN § 38 KS 2013/149 

Förslag om ett uppfö ljnin~stnöte förRKL-valet 2014 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att nämnden inbjuder tilL en uppföljning och 
avslutning av det genomfördaRKL-valet 2014 riktad till valdistriktens 
ordförande, vice oi'dfdrande och valnämndens ledm;nöt.er och ersättare. 

Tid och plats: Onsdagen den 8 oktober, kl. 19.00, Övergtans~alen, 
kolilmunhuset, Båls.ta 

Syftet med sammankomste"!l är att redovisa erfarenheter från det 
genomförda valet samt att notera forbättringsområden inför kommande val. 

Träffen avslutas med servering av smörgåstårta. 

Arvode utgår inte får deltagande. 

Nämndens beslut-

l . Nämnden besluta]: godkänna att ett uppfcilj"ningsmöte genomförs, enligt 
ordfOrandenS förslag. 

EXPED!ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESJYRKNING 

\-tA- l ~l 
Nr2014 .2804 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Dal u m 
2014-09-17 

Valnämnden 

JUSTERI\RE 

VN§39 KS 2013/149 

Ersättning för skadade byxor i samband me.d valförrättning 

Sammapfattning 
En röstmottagare i Västerängens valdistlikt fastnade i ei1 utskjutande del av 
ett pingisbord vilket medfårde en reva. i ett par byxor. Ersättning för de 
skadade byxorna begärs .. 

Beslutsunder l ag 
- Sla1ftlig anmälan. 

Nämndens beslut 

l. Nämnden beslutar att uppdra till nämndens ordfåtande att, efter samråd 
med nämndens vige ordförande, utge lämplig ersättning for de skadade 
byxorna, forutsatt att ersättningen tillstyrles av personalavdelningen. 

Beslutsexpediering 
Nämndens ordfora11de 

E)(PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRJ<NING 

4A I ~ I Jol t-oq -c2ll j ~ 
Nr 2014.2005 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014_:09-,17 

Valnämnden 

JUSTI:I~ARE 

VN§40 KS 201 ;3/149 

Valnämndens 'jOnsdagsräkning'', 2014~09~17 

ÅretsRKL-val genomfördes 2014-09-.14. Vid dagens sammanträde 
genomför nämnden den så. kallande Onsdagsräkningen efter valdagen. 
Noteiing i lcom1mmens vallängder och räkning genomförs dels av poströ·stel' 
och dels ullandsröster som ej köm till vallokal under valdagen. Räleningen 
genomfårs enligt gallande regler. Noteras att dagens rösträkning kungjorts, 
dels genom annonsering i Bålsta- Upplands bro-bladet, genom anslag på 
kommunens anslagstavla och dels via komnuuiens webbplats, www.habo.se. 

Valnämndens beslut 

1.. Nämnden beslutar notera genomförd rösträlcnjng och därmed anse 
2014 års RI<L-val som avslutat i Håbo kommun. 

2. Nämnden noterar att nästa ordinarie RICL-val inträffar vid tillfälle 
under hösten år 2018. 

EXPEDIERAD SIGNATUR LJTORAG.SBESTYRKNING 

ttk 1 ~ 1 
Nr 2014.2808 
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