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Sammanträdande organ Valnämnden
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Plats Katrineholmsalen, Safiren, Drottningsgatan 19
Observera lokal 

Ärende Beteckning

 
1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Behörighet att företräda valnämnden KS/2018:345

5. Sammanträdesdagar för valnämnden 2018-
2019

KS/2018:350

6. Information om valet

Michael Hagberg (S)
1:e vice ordförande



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-08-07 KS/2018:345 - 119 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Valnämnden

Behörighet att företräda valnämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att för perioden 2018-08-28 – 2018-09-30 upplåta att teckna 
valnämnden av valnämndens ordförande Annie-Marie Carlsson (M) eller, vid förfall 
för denne, valnämndens förste vice ordförande Michael Hagberg (S), i båda fallen med 
kontrasignation av kommunkordinator Karin Rytter eller, vid förfall för denne, 
utredare Axel Stenbeck. 

Från och med den 1 oktober 2018 upplåta att teckna valnämnden av valnämndens 
ordförande Annie-Marie Carlsson (M) eller, vid förfall för denne, valnämndens förste 
vice ordförande Michael Hagberg (S), i båda fallen med kontrasignation av utredare 
Axel Stenbeck eller, vid förfall för denne, nämndadministrativ chef Marie Sandström 
Koski.

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.

Med anledning av personalförändringar och ansvarsfördelning inom kansliavdelningen 
behöver behörighet att företräda valnämnden förändras.   
Kommunkordinator Karin Rytter är valsamordnare för det nationella valet 2018. För 
EU-valet 2019 är utredare Axel Stenbeck valsamordnare. För att uppnå en smidig och 
korrekt hantering har en tidsbegränsad behörighet tagits fram. Behörigheten har 
omformulerats så är att även förste vice ordförande får behörighet att teckna 
valnämnden i ordförandes frånvaro.  
 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Södermanland



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-08-10 KS/2018:350 - 000 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Valnämnden

Sammanträdesdagar 2018-2019 valnämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att godkänna sammanträdesdagar för valnämnden under 2018-
2019.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 äger EU-valet rum söndagen den 26 maj. Det innebär att valnämnden 
behöver sammanträda i slutet av 2018 samt i början av 2019 för att samtliga beslut ska 
kunna tas vid rätt tid samt att information ska kunna ges löpande inför valet.
I antagen sammanträdesplanering för 2018 är sista inplanerade sammanträdet i augusti 
månad.

Sammanträdesdagar för valnämnden 2018-2019

2018-11-20
2019-02-12
2019-04-23

 

Axel Stenbeck
Utredare


