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§ 10/17

Dnr VN/2017/0001/110-16

Yttrande över remiss om valkretsindelning för
landstingsval för perioden 2018-2022
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen avge följande yttrande över remissen:
Nynäshamns kommun har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för
landstingsval perioden 2018-2022, det vill säga oförändrad indelning i förhållande till
innevarande period.

Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har erbjudit Nynäshamns kommun möjlighet att yttra sig över förslag
till valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022. Förslaget har remitterats till
Valnämnden.
Indelning i valkretsar beslutas av landstingsfullmäktige sedan kommunerna beretts tillfälle att
yttra sig. Beslutet ska prövas och fastställas av länsstyrelsen.
Enligt vallagen kan en valkrets omfatta en eller fler kommuner. En del av en kommun kan också
sammanföras med en annan kommun eller med en eller flera delar av en annan kommun (eller
flera kommuner) för att bilda en valkrets. I så fall måste gräns för landstingsvalkrets
sammanfalla med en gräns för kommunfullmäktigeval. I lagen anges särskilt att en valkrets bör
utformas så, att den kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat och så att den kan omslutas
av en sammanhängande gränslinje.
Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet 2018-2022 tillämpades vid valet 2014.
Den omfattar 12 valkretsar varav sex utgörs av Stockholms stad och sex av resterande
kommuner inom Stockholms län. Nynäshamns kommun föreslås ingå i valkrets Sydost. Denna
valkrets består av Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner. Mandatfördelningen 2018
väntas bli oförändrad för valkrets Sydost, beräknat på samma valkretsindelning som tidigare och
antal röstberättigade per den 1 mars 2017.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för
landstingsval perioden 2018-2022, det vill säga oförändrad indelning i förhållande till
innevarande period.
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§ 10/17

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden att besluta att avge följande yttrande över
remissen:
Nynäshamns kommun har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för
landstingsval perioden 2018-2022, det vill säga oförändrad indelning i förhållande till
innevarande period.
______
Exp: Kommunstyrelsen
Kopia: Akten
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§ 11/17

VN/2017/0001/110

Svar på motion om demokratisk representation i valnämnden
Valnämndens beslut
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen är
besvarad.
Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har väckt en motion om att utöka kommunens valnämnd
så att samtliga partier som har representation i kommunfullmäktige blir representerade i
valnämnden. Syftet är att förbättra den demokratiska insynen och transparensen i kommunens
valnämnd i arbetet som hanterar grundläggande demokratiska ärenden.
Bakgrund
Valnämnden har fem ledamöter och lika många ersättare. Kommunfullmäktige väljer ledamöter
och ersättare i valnämnden för mandatperioden. Valet görs i samband med val till kommunens
övriga nämnder. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden utses för den löpande
mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2016, § 127, att införa tvååriga mandatperioder för kommunens nämnder, valnämnden är undantagen från det beslutet.
Valet till valnämnden sker proportionellt på samma sätt som valet till övriga nämnder.
Valnämnden har följande sammansättning:
Yvonne Lorentzson (S), ordförande
Bengt Howaster (MP), ledamot
Bo Persson (L), ledamot
Margaretha Gustavson (M), ledamot
Per Malmsten (M), vice ordförande
Kjell Ericsson (S), ersättare
Åsa Nylund (S), ersättare
Gullevi Karlsson-Pehrsson (S), ersättare
Gunnel Jonsson (M), ersättare
Marianne Jonsson (M), ersättare
De partier som är representerade i kommunfullmäktige och saknar representation i valnämnden
är Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Sverigedemokraterna, Pensionärspartiet,
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.
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§ 11/17
Valet till Valnämnden sker proportionellt i förhållande till valresultatet. För att bli representerad
i nämnden har partiet ett tillräckligt starkt väljarstöd på egen hand, eller så är partiet
representerat genom att det ingår i en samverkan med andra partier.
Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen, valen
till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, val till EU-parlamentet och folkomröstningar.
Valnämnden ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den
preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten. Valnämndens arbete är
reglerat i vallagen (SFS 2005:837). Valnämnden är en obligatorisk nämnd enligt 3 kap 3 §
vallagen. Valnämnden bereder också ärenden till kommunfullmäktige, som till exempel
kommunens valdistriktsindelning. För att de förslag som läggs fram ska ha en förankring i det
rådande parlamentariska läget är det viktigt att valnämnden på samma sätt som övriga nämnder
tillsätts proportionellt.
Möjlighet finns att ta del av valnämndens beslut på samma sätt som övriga nämnders beslut.
Röstsammanräkningar är offentliga och möjlighet finns att närvara vid sammanräkningar i
vallokaler och vid valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen).
Möjlighet finns enligt 4 kap 23§ Kommunallagen för fullmäktige att besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Fullmäktige kan reglera
närvarorätten i reglemente eller genom särskilt beslut i ett visst fall. En begränsning kan göras så
att den förtroendevalde bara får närvarorätt. Fullmäktige avgör också hur länge närvarorätten ska
gälla.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår inte att någon närvarorätt för små partier införs.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att valnämnden tillsätts proportionellt på samma sätt som
övriga nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen är besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Yrkande

Bo Persson (L) yrkar bifall till förslaget.
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§ 11/17
Proposition

Ordförande (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget och finner att valnämnden
beslutat att bifalla förslaget.
_______
Exp: Kommunstyrelsen
Kopia: Akten
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§ 12/17

VN/2017/0001/110

Information om budget för valnämnden
Christian Wigren tf kanslichef informerar om valnämndens budget för innevarande år.
285 tkr är budgeterat för 2017, bland annat har kostnader för nytt valadministrativt system
budgeterats. 34 tkr har hittills förbrukats. Kostnaderna för valadministrativt system är beräknad
till 142 tkr fördelat på fyra år. För 2018 har 1,5 milj budgeterats i kommunstyrelsens förslag till
budget till det kommer statsbidrag för förtidsröstning.
_______

Kopia: Akten
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§ 13/17

VN/2017/0001/110

Rapport om vallokaler
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att se över frågan om vallokal för valdistrikt 9.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 14 juni 2017, § 113, i samband med beslut om
valdistriktsindelning beslutat att uppdra till valnämnden att se över möjligheten att inrätta
vallokal för valdistrikt 9 i Nickstaområdet.
Tommy Ahlberg informerar om byggande av ny förskola i Backluraområdet vid Rumbagränd.
Susanne Wallgren informerar om vallokalerna i kommunen, möjlighet finns att hyra lokal i f d
Torö skola, information lämnas också om vallokaler i Stora Vika, Tallbacka, Vansta, Fagervik
och Viaskolan.
______
Kopia: Akten
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§ 14/17

VN/2017/0001/110

Utbildning för valnämnden
Ordförande Yvonne Lorentzson (S) tillsammans med Susanne Wallgren och Eva Ryman
informerar om följande:
Översiktsbild med tidsaxel valåret
Valnämndens ansvar
Rösträtt, röstkort och röstlängd
Brevröster
Valsedlar
Nyheter i vallagen från och med 2018 års val i korthet
Ambulerande röstmottagare
Rösta med bud
Val och röstningslokaler
Förtidsröstning
Vallokal
- Arbetet i vallokal
- Exempel erfarenheter från 2014
- Frågor att diskutera två och två
Valnatt – mottagning hos valnämnd
Onsdagsräkning
• Hur det går det till i korthet
• Separat utbildning av valnämnd hålls senare
Slutligt valresultat och mandat
Efter valets genomförande
_______

Kopia: Akten
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§ 15/17

VN/2017/0001/110

Övriga frågor
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att nästa sammanträde hålls den 14 november, kl 14.30.
______

Kopia: Akten
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