Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08.00-09.00

Beslutande och övriga närvarande

Inger Wennberg (S) ordförande
Monica Norén (S) 1:e vice ordförande
Lilian Carlsson (C) 2:e vice ordförande
Louise Pettersson, sekreterare
Paragrafer
7-12

Utses att justera

Monica Norén

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
Louise Pettersson
Ordförande
Inger Wennberg
Justerande
Monica Norén

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Valnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-14

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-

Datum då anslaget tas ned

2017-12-

Förvaringsplats för protokollet
Paragrafer

7-12

Underskrift
Louise Pettersson
Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr Ks 2017/993

Röstningslokaler vid förtidsröstning vid RKL-val 2018

Beslut
Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
att följande lokaler ska användas som förtidsröstningslokaler vid val till
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018:
Tierp
Karlholm
Skärplinge
Söderfors
Örbyhus
Mehedeby

Kommunhuset (Medborgarummet)
Biblioteket
Biblioteket
Biblioteket
Biblioteket
Idrottshallen

att förtidsröstningslokalerna ska ha följande öppettider:
Tierp

v. 34: ons-fre, kl. 07.30–16.00
v. 35: mån-fre, kl. 07.30–19.00
v. 36: mån-fre, kl. 07.30–19.00
lör, kl. 10.00–14.00
sön, kl. 08.00–20.00 (valdagen)

Karlholm

v. 34: ons-fre, kl. 14.00–18.00
v. 35-36: mån-fre, kl. 14.00–18.00

Skärplinge

v. 34: ons-fre, kl. 14.00–18.00
v. 35-36: mån-fre, kl. 14.00–18.00

Söderfors

v. 34: ons-fre, kl. 14.00–18.00
v. 35-36: mån-fre, kl. 14.00–18.00

Örbyhus

v. 34: ons-fre, kl. 14.00–18.00
v. 35-36: mån-fre, kl. 14.00–18.00

Mehedeby

v. 36: sön, kl. 09.00–16.00 (valdagen)

Bakgrund
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen eller som vill rösta
tidigare har möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad
förtidsröstning. En röstningslokal för förtidsröstning kan ha öppet från och
med 18 dagar före valdagen, och kan även ha öppet på valdagen. Det
innebär att förtidsröstningen vid valet 2018 börjar onsdag den 22 augusti
och pågår till och med valdagen den 9 september 2018.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 7 forts.
Det är viktigt att de lokaler som ska användas som röstningslokaler eller
vallokaler lever upp till de krav som finns gällande tillgänglighet, säkerhet
och teknik. Lokaler som har religiös eller politisk anknytning ska inte
användas om det finns andra alternativ på lokaler.
Beslutsunderlag
Utredning - Val- och röstningslokaler RKL-valet 2018
____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§8

Dnr Ks 2017/994

Vallokaler vid RKL-val 2018

Beslut
Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
att följande lokaler ska användas som vallokaler vid val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige 2018:
Vallskoga
Tierps köping södra
Tierps köping norra
Örbyhus
Svanby
Vendel
Tobo
Kyrkbyn
Månkarbo
Söderfors
Västland-Karlholm
Hållnäs
Skärplinge

Makrillvägen, hyresgästföreningens lokal
Björken, caféet
Centralskolan, skolrestaurangen
Örbyhus skola, skolrestaurangen
Tierps vårdcentrum (inte möjligt)
Vendels skola, skolrestaurangen
Folkets hus/Förskolan Regnbågen
Kyrkskolan, skolrestaurangen
Tallbacksskolan, skolrestaurangen
Bruksskolan, skolrestaurangen
Björkängsskolan, motionshall
Hållnäs skola, skolrestaurang/motionshall
Ol Andersskolan, utanför skolrestaurangen

att vallokalerna ska ha öppet kl. 08.00-20.00 den 9 september 2018.
Bakgrund
Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. I varje valdistrikt finns en vallokal där röstning sker på
valdagen. I en vallokal kan endast de väljare som hör till valdistriktet rösta.
Det är viktigt att de lokaler som ska användas som röstningslokaler eller
vallokaler lever upp till de krav som finns gällande tillgänglighet, säkerhet
och teknik. Lokaler som har religiös eller politisk anknytning ska inte
användas om det finns andra alternativ på lokaler.
Vallokalerna ska som huvudregel vara öppna mellan kl. 08.00-20.00 vid
RKL-val och mellan kl. 08.00-21.00 vid EP-val. Kommunen får begränsa
tiderna om väljarna ändå får goda möjligheter att rösta, men vallagen
innehåller vissa minimikrav på öppethållande.
Beslutsunderlag
Utredning - Val- och röstningslokaler RKL-valet 2018
____________
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§9

Dnr Ks 2017/995

Ersättningsnivåer vid RKL-val 2018

Beslut
Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
att en ersättning utgår enligt följande för de som tjänstgör på valdagen:
Ordförande
Vice ordförande
Röstmottagare

2 200 kr
2 200 kr
1 700 kr

att timarvode enligt Tierps kommuns reglemente för ersättning till
förtroendevalda (ERS 2012) tillämpas för:
-

Röstmottagare vid förtidsröstningen (inte Tierps kommuns personal)
Valnämndsledamöter under valdagen och vid onsdagsräkningen
Utbildning inför förtidsröstning och valdag
Iordningställande av vallokal och planering inför valdag för
ordförande, vice ordförande och röstmottagare i valdistrikt (max 2 h)

att en bonus om 400 kr utgår till dem som tjänstgör vid både val till
Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 och val till
Europaparlamentet 2019.
Valnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till valnämndens sekreterare att ta fram ett förtydligande gällande
vad som ingår i ersättningen till valnämndens sammanträde i februari 2018.
Bakgrund
Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 beslutade
valnämnden att se över ersättningsnivåerna för röstmottagare, vice
ordförande och ordförande i valdistrikten till valet år 2018. En jämförelse
har gjorts mellan ersättningsnivåerna i länet på valdagen år 2014.
Timarvodet vid RKL-valet 2018 blir 327 kronor för första timmen och 164
kronor från och med andra timmen enligt Tierps kommuns reglemente för
ersättning till förtroendevalda (ERS 2012).
Beslutsunderlag
Utredning - Ersättningsnivåer RKL-valet 2018
____________
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr Ks 2017/996

Bemanning på valdagen

Beslut
Valnämndens arbetsutskott beslutar
att ge valnämndens sekreterare i uppdrag att kontakta tidigare ordförande
och vice ordförande i valdistrikten, samt
att ta fram förslag på ny ordförande och/eller vice ordförande i de
valdistrikt där det behövs.
Bakgrund
Varje valdistrikt har en ordförande och en vice ordförande. Att vara
ordförande respektive vice ordförande i ett valdistrikt innebär att man är
ansvarig för arbetet på valdagen i distriktet och att allt sköts enligt lag. Den
personliga lämpligheten är av största vikt. Arbetet kan stundtals vara
stressigt, i synnerhet vid röstsammanräkningen efter avslutad
röstmottagning.
Ordförande och vice ordförande till valdistrikten utses i första hand från de
som tidigare varit ordförande eller vice ordförande. Ordföranden och vice
ordföranden i respektive valdistrikt tar sedan fram förslag på röstmottagare
som de känner sig trygga tillsammans med.
____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 11
Nästa sammanträde

Valnämnden sammanträder den 26 februari 2018 kl. 18.00.
____________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 12
Meddelanden

Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2017:5
- Utläggning av partivalsedlar
- Valmaterial som ska slängas
- Regeringens budgetproposition
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2017:6
- Viktig information till samtliga användare i valdatasystemet
- Viktig information till dig som är behörigshetsadministratör (BAD)

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

