Kallelse
2020-02-20

Sammanträde med valnämnden
Dag och tid:
Plats:

Tisdagen den 25 februari 2020 kl 13:00
Tilassalen, Kommunhuset

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida
www.knivsta.se
Förhinder
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till
lisbeth.rye-danjelsen@knivsta.se eller ringa på telefonnummer 018-34 71 09.
Valnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att kontrollera namnpåskrifter för folkinitiativ
inlämnat till kommunen 2019-11-06.
Kontrollen, som är offentlig, sker i kommunhuset Tilassalen från klockan 13.00.
Efter att kontrollräkningen är klar följer valnämndens sammanträde, detta är inte offentligt för
allmänheten.
DAGORDNING
1. Upprop
2. Justering
Förslag: Protokollet justeras omedelbart av ordföranden och justerare vald av nämnden.
3. Godkännande av dagordning
4. Informationsärenden
- ingen information föreligger
5. Fastställande om godkända påskrifter i folkinitiativ
VN 2020 1
Tjänsteskrivelse färdigställd under sammanträdet
Rapport färdigställd under sammanträdet
6. Sammanträdestider för valnämnden för år 2020
VN 2020 2
Tjänsteskrivelse 2020-02-19

Välkommen
Susanne Jakobsson (M) ordförande
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Handläggare
Lisbeth Rye-Danjelsen
Valsamordnare

Tjänsteskrivelse
2020-02-19

Diarienummer
VN 2020 2

Valnämnden

Sammanträdestider för valnämnden för år 2020
Förslag till beslut
1. Sammanträdestider för valnämnden beslutas till 25 februari klockan 13, 17 mars klockan
16, 2 juni klockan 16, 11 augusti klockan 16.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden kommer under 2020 eventuellt att hantera en folkomröstning.
Sammanträdestider måste då beslutas för att beslut ska kunna tas för att förbereda och
genomföra folkomröstningen.
Bakgrund
I november 2019 lämnades ett folkinitiativ med namnpåskrifter in till kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 12 februari 2020 att en kontroll av namnpåskrifterna ska göras
samt att valnämnden ska genomföra kontrollen. Valnämnden ska också förbereda en
eventuell folkomröstning, varför sammanträdestider måste beslutas för 2020. I det fall en
folkomröstning inte ska genomföras ställs sammanträdena in.
Sammanträdestiderna föreslås äga rum:
25 februari 2020 klockan 13.00, 17 mars, 2 juni samt 11 augusti klockan 16.00.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ett månadsarvode till valnämndens ordförande ska enligt kommunens arvodesreglemente
betalas ut när det är valår, samt sammanträdesarvode till ledamöterna.
Månadsarvode betalas i första hand ut för tre månader vilket med sociala avgifter blir en
kostnad på 5700 kr samt arvodeskostnad för ledamöterna till en kostnad av 43 000 kr.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Sammanträdestiderna gäller valnämndens ledamöter samt tjänstepersoner från
förvaltningen. Ingen av dessa är under 18 år.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument

