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Louise Pettersson, sekreterare

Underskrifter
Sekreterare
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Ordförande
Inger Wennberg
Justerare
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Valnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Datum då anslaget sätts upp

2018-1 -

Datum då anslaget tas ned

2018-1 -

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

22-26

Underskrift

Louise Pettersson
Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr Ks 2018/928

Information – Protokoll från slutlig rösträkning och
mandatfördelning till kommunfullmäktige i Tierps kommun 2018
Länsstyrelsen i Uppsala län har publicerat protokoll avseende slutlig
rösträkning och mandatfördelning för val av ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige mandatperioden 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022.
Underlag

Protokoll - Slutlig rösträkning och mandatfördelning val till
kommunfullmäktige Tierps kommun 2018
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 23
Information – Valdeltagande i val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige 2018
I Tierps kommun var valdeltagandet i riksdagsvalet 87,49 procent (13 951
personer), i valet till kommunfullmäktige var valdeltagandet 85,32 procent
(14 116 personer) och i valet till landstingsfullmäktige var valdeltagandet
84,87 procent (14 042 personer). Valdeltagandet i Tierps kommun har ökat
med cirka 2 procent i alla tre valen jämfört med år 2014.
Totalt röstade 87,18 procent av de röstberättigade i riksdagsvalet, det
betyder att valdeltagandet ökade med 1,38 procent jämfört med valet år
2014. Valdeltagandet i Tierps kommun var 0,31 procent högre än det totala
valdeltagandet i riket.
I valet till landstingsfullmäktige var valdeltagandet i hela Region Uppsala
85,83 procent, där var valdeltagandet i Tierps kommun 1,04 procent lägre
än i regionen som helhet.
I Tierps kommuns lokaler för förtidsröstning mottogs ungefär 6 450
förtidsröster, det är en ökning med cirka 750 förtidsröster jämfört med valet
år 2014.
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr Ks 2018/979

Utvärdering av RKL-val 2018
Beslut

Valnämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Alla röstmottagare som arbetade under valet har fått möjlighet att lämna
synpunkter och förbättringsförslag inför kommande val. Det pågår också en
utvärdering bland de tjänstemän som varit inblandade i valprocessen. När
utvärderingen är klar kommer valprocessen uppdateras inför kommande val.
Beslutsunderlag

Sammanställning av synpunkter från röstmottagare
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr Ks 2018/979

Medskick till tillträdande valnämnd
Beslut

Valnämndens arbetsutskott beslutar
att skicka med följande förslag och överväganden till den tillträdande
valnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Valdistriktsindelning - Inför nästa val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige (RKL-val) kommer en del justeringar av
valdistriktsindelningen att behövas. Det är viktigt att arbetet med en ny
valdistriktsindelning påbörjas i god tid. Håll utkik efter valmyndighetens
tidsplan för detta arbete.
Förtidsröstning i Mehedeby - Att ha förtidsröstning i Mehedeby är en bra
lösning. Det går dock att fundera på om det går att anordna en annan dag än
valdagen, då skulle valdistriktet Söderfors inte behöva få två leveranser av
förtidsröster på valdagen.
Valnämndens sortering av förtidsröster lördag före valdag Valnämndens sortering av förtidsröster vid RKL-valet 2018 började kl.
09.00 på lördagen. Det gjorde att de förtidsröster som levererades från
förtidsröstningslokalerna till kommunhuset på fredagskvällen inte kom med
i sorteringen på lördagen. Det är bra om valnämndens sortering istället kan
ske på eftermiddagen, ca kl. 14. Då skulle alla förtidsröster fram till
fredagen innan valet kunna sorteras och levereras till vallokalerna på
valdagen. Det skulle innebära betydligt färre förtidsröster på valnämndens
onsdagsräkning.
Det skulle också underlätta hanteringen om förtidsröstningslokalerna i
Örbyhus och Söderfors lämnar in röster onsdag, torsdag och fredag den sista
veckan av förtidsröstningen.
Matersättning eller smörgåstårta? - Utvärderingen visar att en del
valdistrikt uppskattade att få smörgåstårta, samtidigt som det fanns distrikt
som inte tyckte att det var nödvändigt. Det kräver en del logistik och
planering att beställa, hämta, köra ut och förvara smörgåstårtorna i vallokalerna. Ett alternativ till smörgåstårta är att de som tjänstgör på valdagen
får matersättning. Då skulle de distrikt som vill ha smörgåstårta kunna lägga
ihop matersättningarna och tillsammans köpa smörgåstårta för pengarna.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 25 forts.
Kommunhuset som förtidsröstningslokal på valdagen - Alla kommuner
måste ha en lokal för förtidsröstning öppen på valdagen, i Tierps kommun
var det kommunhuset. Det var cirka 200 personer som röstade i kommunhuset på valdagen. En del av de röstande trodde att kommunhuset var en
vallokal. Det skulle behöva informeras mer om vallokalerna och att
kommunhuset är öppet på valdagen för förtidsröstning.
Valmaterial på valdagen - Efter ett val är det mycket material i vallokalerna som behöver tas om hand; till exempel valsedelställ, valskärmar
och överblivna valsedlar. En idé är att valnämndens ledamöter åker ut till
vallokalerna, efter att de stängt kl. 20, och hämtar valmaterial som inte
längre behövs i vallokalerna. Sedan kan valnämnden transportera det till
kommunhuset och ställa in i valförrådet. Detta för att undvika att det blir
mycket valmaterial kvar i vallokalerna dagarna efter valet.
Bemanning - Vid Europaparlamentsval (EP-val) har valdeltagandet
historiskt varit lägre än vid RKL-val. Ett EP-val är också bara ett val,
jämfört med ett RKL-val som är tre val. Fundera över om det behövs lika
stor bemanning i vallokalerna vid EP-valet som det var vid RKL-valet 2018.
Beslutsunderlag

Sammanställning av synpunkter från röstmottagare
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 26
Meddelanden
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:12
 Telefonnummer har bytt plats på röstkorten
 Förtidsröstningen startar.
 Registrera mottagna förtidsrösterna – varje dag
 Manual i Biblioteket
 Anmälda partier och samtycken
 Röstmottagarna ska kunna nå er
 Kontakt för frågor
 Valobservation
 Skolval vid höstens val
 Spara valmaterialet
 Informationskampanj till allmänheten
 Tidigare nyhetsbrev
 Valmaterial
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:13
 Stulen post i Österåker
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:14
 Sista dag för rättelser i röstlängden
 Leverans av röstlängder
 Nödlängd
 Försändelser med brevröster
 Brevröster från utlandet som skickas direkt till kommunen
 Hur hantera sena rättelser i röstlängd från länsstyrelsen
 Rapportpartier och resultatbilagor
 Resultatbilagor
 Dubblettröstkort till dem som är födda 1918 eller tidigare
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:15
 Valmyndigheten skickar utlandsröster till kommunerna
 Utseende på röstlängderna
 Hämta/lämna kommunexterna förtidsröster under valhelgen
 Valnämndens preliminära rösträkning den 17 september
 Inregistrering av resultat.
 Valmyndighetens bemanning under valhelgen samt veckan efter
valhelgen
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 26 forts.








Öppettider för Valmyndighetens telefonservice för väljare och
allmänhet
Kontroll av väljarens identitet
Utvärdering och statistikinsamling efter valet
Överblivet valmaterial
Polisanmälan
Revisorerna och valbarhet
Registrera förtidsröster

Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:16
 Valnämndens preliminära rösträkning den 12 september (rättelse av rubrik)
 USB-minnen
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:17
 Visning av anmälda partier och samtycken
 Ambulerande röstmottagare
 Valsedlarna intill röstnings- eller vallokalen
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:18
 Valnämndens preliminära rösträkning
 Beredskap för att hantera överklaganden
 Val.se fungerade inte på valnatten
 Valmyndighetens bemanning veckan efter valhelgen
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:19
 Revisorer och valbarhet
 Förslag till ändringar i vallagen, ”Stärkt skydd för valhemligheten”
 Statsbidraget för förtidsröstning
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

