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§ 32 Dnr 2019/00040 003

Valnämndens reglemente

Valnämndens beslut

Valnämnden ställer sig bakom framtaget förslag på ändringar i valnämndens
reglemente, med följande ändringar.

• Meningen "I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller
på annat sätt", fjärde raden från slutet i § 15, stryks.

• Tillägg görs med "eller valnämndens sekreterare" i första meningen i
§ 34.

• Uppdatering av paragrafnumreringen görs.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram förslag på revidering av
nämndernas reglementen, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR)
nya mall. Valnämnden har möjlighet att yttra sig över förslaget inför
ärendets hantering i kommunfullmäktige i februari. Kommunjurist Sara
Cronholm går igenom förslag på revideringar.

Yrkanden

Ordförande Anders Winlöf (M) yrkar att valnämnden ställer sig bakom
framtaget förslag på ändringar i valnämndens reglemente, med följande
ändringar.

• Meningen "I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på
annat sätt", fjärde raden från slutet i § 15, stryks.

• Tillägg görs med "eller valnämndens sekreterare" i första meningen i § 34.

• Uppdatering av paragrafnumreringen görs.

Yrkandet förklaras bifallet.

Paragrafen skickas t i l l
Sara Cronholm, kommunjurist
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§33 Dnr 432

Övriga frågor

Information om enkät om EU-val

Valsamordnare Linda Karelid informerar om en enkät som sänts ut till
röstmottagare efter EU-valet. Det var första gången som en digital enkät
användes i sammanhanget och svarsfrekvensen var hög. Arbetsgruppen har
gått igenom inkomna synpunkter och kommer att beakta dem inför
planeringen av de allmänna valen år 2022.

JusttDrearnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


