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§ 1
Planering inför RKL-val 2018

Efter valåret 2014 genomfördes en processkartläggning för att skapa
struktur över arbetet inför, under och efter ett val. Utifrån kartläggningen
”Att genomföra ett val” har en planering tagits fram över de beslut som
Valnämnden och Valnämndens arbetsutskott behöver fatta inför valet till
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige i september 2018.
Valnämndens Au har nästa möte den 14 november 2017.
____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§2
Utbildning: Val 2018 - utmaningar och möjlighet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in valnämnder och
valadministratörer till seminarieserien Val 2018 – utmaningar och
möjligheter. Seminariedagen kommer att ta upp frågeställningar som: Vad
innebär förändringarna i vallagen? Vad ska valnämnden tänka på vid
rekrytering och utbildning av röstmottagare? Hur förebygga och garantera
säkerheten i samband med valet? Förutom inspel från SKL,
Valmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
erbjuder dagen framför allt möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte för de
som arbetar och ansvarar för valets genomförande i kommunerna.
Valnämndens ordförande och sekreterare har anmält sig till
utbildningstillfället i Stockholm den 6 februari 2018.
____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§3
Studie för att se vad som kan få Tierps förstagångsväljare att rösta

Sweden Research har skickat en förfrågan gällande om Tierps kommun vill
vara med i en kvalitativ studie av förstagångsväljares tankar inför valet till
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Syftet med studien är att
urskilja vad som leder förstagångsväljare närmare ett beslut att delta i valet,
och vad som leder dem längre bort från det beslutet. Genom undersökningen
hoppas man kunna hitta nycklar som skulle kunna användas för att få upp
valdeltagandet bland förstagångsväljare.
Valnämndens ordförande och Demokratiberedningens ordförande är
positiva till att Tierps kommun ska delta i studien. Totalt är 21 kommuner
intresserade av att vara med i undersökningen.
____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§4
Uppdraget att öka valdeltagandet

Beslut
Valnämndens arbetsutskott beslutar
att Valnämnden ansvarar för att göra det så enkelt som möjligt för
medborgare att rösta, samt
att övriga insatser för att höja valdeltagandet överlämnas till
Demokratiberedningen.
Bakgrund
Valnämnden ansvarar för att göra det så enkelt som möjligt för medborgare
att rösta, genom att bland annat lokalerna är tillgängliga och att det är tydligt
hur röstningsförfarandet går till. Demokratiberedningen genomför insatser
för att öka motivationen att rösta hos kommunmedborgarna. Uppdelningen
mellan Valnämnden och Demokratiberedningen var lika vid valåret 2014.
Demokratiberedningen har kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta för
utvecklad dialog med kommunens medborgare. Beredningen ska också
verka för ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet,
integration och mångfald. Demokratiberedningen har bland annat en
arbetsgrupp som arbetar med att öka valdeltagandet i kommunen.
Beslut skickas till
Demokratiberedningen
____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 5
Rekrytering av röstmottagare till förtidsröstning

Beslut
Valnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till Valnämndens sekreterare att påbörja processen gällande
rekrytering av röstmottagare till förtidsröstning.
Bakgrund
I den processkartläggning som togs fram efter valåret 2014 föreslogs att
röstmottagare till förtidsröstningen framöver ska rekryteras genom
annonsering. Alla som är intresserade av att vara röstmottagare ska kunna
anmäla intresse och sedan genomförs en rekryteringsprocess.
____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§6
Meddelanden

Konferens – En trygg valrörelse
Det har kommit en inbjudan från Sveriges kommuner och landsting till
konferensen ”En trygg valrörelse”. Valnämnden i Tierps kommun kommer
inte delta i konferensen.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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