Tid och plats

21 augusti 2018, kl. 18:00-19.00 i Kommunhuset, A-salen - lilla delen, Tierp

Paragrafer

19-27

Utses att justera

Frida Nyberg

Beslutande
Ledamöter

Inger Wennberg (S), ordförande
Monica Norén (S), 1:e vice ordförande
Marie Kolm (C), 2:e vice ordförande
Benny Larsson (S)
Helena Broman (S)
Pauline Jädervill (M)
Johnas Åker (SD)

Ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tommy Eriksson (S)
Claes Wallin (S)
Frida Nyberg (S)
Marianne Eriksson (C)
Carola Fredén (M)

Tjänstemän och övriga

Louise Pettersson, sekreterare

Underskrifter
Sekreterare
Louise Pettersson
Ordförande
Inger Wennberg
Justerare
Frida Nyberg

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Valnämnd

Sammanträdesdatum

2018-08-21

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-04

Datum då anslaget tas ned

2018-09-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

19-27

Underskrift

Louise Pettersson
Utdragsbestyrkande

§ 19
Information - Lokala rutiner för valet 2018 i Tierps kommun
Sammanfattning av ärendet

Valnämndens arbetsutskott har på sitt sammanträde den 14 augusti 2018
beslutat att fastställa lokala rutiner för valet till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige i Tierps kommun 2018.
Lokala rutiner har tagits fram gällande förbindelseprov, rutin för valurna,
valsedlar och valsedelställ, transport av röster och källsortering. Rutinerna
ska vara en hjälp för röstmottagarna som tjänstgör vid valet.
Underlag

Lokala rutiner för valet 2018 i Tierps kommun
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 20

Dnr Ks 2018/230

Förordnade av ordförande, vice ordförande och röstmottagare i
valdistrikten
Beslut

Valnämnden beslutar
att förordna följande personer som ordförande, vice ordförande och
röstmottagare i valdistrikten i Tierps kommun vid val till riksdag, kommunoch landstingsfullmäktige 2018, samt
att förordandet gäller endast för de personerna som deltar i utbildning som
valnämnden anordnar för röstmottagare.

Valdistrikt - Västland/Karlholm

Valdistrikt - Hållnäs
Valdistrikt - Söderfors
Valdistrikt - Tierps köping norra
Valdistrikt - Svanby
Sammanfattning av ärendet

Valnämnden beslutade på sitt sammanträde den 15 maj 2018 att förordna
ordförande, vice ordförande och röstmottagare i valdistrikten. Det här är ett
förordnande av de röstmottagare som har rekryterats efter det tillfället.
Ärendet har beretts av valnämndens arbetsutskott den 14 augusti 2018.
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
Röstmottagare valdag
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 21

Dnr Ks 2018/741

Regel för politiska aktiviteter, propaganda och övriga aktiviteter
vid röstmottagningsställen i Tierps kommun
Beslut

Valnämnden beslutar
att anta ” Regel för politiska aktiviteter, propaganda och övriga aktiviteter
vid röstmottagningsställen i Tierps kommun” att gälla från och med den 21
augusti 2018 till och med den 21 augusti 2022.
Sammanfattning av ärendet

I Vallagen 8 kap 3 § står följande:
”På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte
förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller
hindra väljarna i deras val.”
Syftet med bestämmelsen är att väljaren ska vara ostörd och skyddad för
varje form av påverkan under själva valhandlingen, ett led i att trygga
genomförandet av fria och hemliga val.
Valprövningsnämnden, som har till uppgift att pröva överklaganden som
sker i samband med allmänna val, understryker att det är väsentligt att
upprätthålla detta skydd för väljaren. Några tydligare uttalanden om
innebörden av uttrycket på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill
detta finns inte. Det är därför inte möjligt att exakt precisera inom hur stort
område omkring en röstningslokal som det inte får förekomma politiska
aktiviteter.
Primärt är det kommunens valnämnd som har ansvar för att förbudet mot
politisk propaganda på röstningsställen och i dess närhet upprätthålls.
Valnämnden i Tierps kommun har tagit fram en regel för vad som gäller i
kommunen.
Ärendet har beretts av valnämndens arbetsutskott den 14 augusti 2018.
Beslutsunderlag

Regel för politiska aktiviteter, propaganda och övriga aktiviteter vid
röstmottagningsställen i Tierps kommun
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
Röstmottagare valdag
Partier i kommunfullmäktige i Tierps kommun
___________
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 22

Dnr Ks 2018/742

Schema för valnämndens ledamöter och ersättare på valdagen
Beslut

Valnämnden beslutar
att godkänna arbetstidsschemat för valnämndens ledamöter och tjänstgörande
ersättare under valdagen och uppdelningen av arbetsuppgifter för mottagandet
av valmaterial från valdistrikten.
Sammanfattning av ärendet

Valnämnden tjänstgör på valdagen, de har utformat ett schema över vem
som ska tjänstgöra när.
Ärendet har beretts av valnämndens arbetsutskott den 14 augusti 2018.
Beslutsunderlag

Arbetstidsschema för valnämndens ledamöter och ersättare på valdagen
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr Ks 2018/742

Bemanning vid valnämndens sortering av förtidsröster den 8/9
Beslut

Valnämnden beslutar
att sortering av förtidsröster till valdistrikten sker lördag den 8/9 kl. 9-12, samt
att alla valnämndens ledamöter och ersättare ska närvara vid sorteringen.
Sammanfattning av ärendet

Valnämnden tjänstgör den 8/9 då de sorterar förtidsröster som ska skickas ut
till valdistrikten på valdagens morgon den 9/9. Valnämnden tjänstgör från
kl. 09.00 till ca kl. 12.00.
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 24

Dnr Ks 2018/743

Bemanning vid valnämndens preliminära rösträkning
(onsdagsräkning)
Beslut

Valnämnden beslutar
att följande personer tjänstgör vid den prelimära rösträkningen:
Inger Wennberg (ordförande), Helena Broman, Benny Larsson, Carola Fredén,
Frida Nyberg, Claes Wallin och Marie Kolm.
att Pauline Jädervill och Tommy Eriksson är ersättare.
Sammanfattning av ärendet

De förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen räknas
en första gång hos kommunerna. Det är främst brevröster och röster från
ambassader samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under
valhelgen. Denna räkning kallas för valnämndens preliminära rösträkning
och genomförs på onsdagen efter valdagen.
Ordföranden meddelar att onsdagsräkningen genomförs onsdagen den 12
september, kl. 09:30 i Kommunhuset, A-salen.
Vid onsdagsräkningen bör 7 ledamöter inklusive ordföranden tjänstgöra.
Ärendet har beretts av valnämndens arbetsutskott den 14 augusti 2018.
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 25

Dnr Ks 2018/744

Överlämnande av valmaterial till Länsstyrelsen måndag den 10/9
respektive onsdag den 12/9
Beslut

Valnämnden beslutar
att som ansvariga för överlämnandet av valmaterial till Länsstyrelsen utse
ordförande Inger Wennberg och sekreterare Louise Pettersson, samt
att ersättare är Monica Norén (måndag), Marie Kolm (onsdag) och Suzana
Valentine (måndag och onsdag)
Sammanfattning av ärendet

Senast på måndagen efter respektive valdag ska det av kommunen
granskade valmaterialet transporteras till länsstyrelsen Uppsala län.
Kommunen ansvarar för att materialet som lämnas till länsstyrelsen är
kontrollerat och i sin ordning. Minst två personer ska transportera
materialet. Samma sak gäller efter valnämndens preliminära rösträkning.
Ärendet har beretts av valnämndens arbetsutskott den 14 augusti 2018.
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 26
Affischer med information om förtidsröstningslokaler i Tierps
kommun
Beslut

Valnämnden beslutar
att valnämnden ska sätta upp affischer med information om
förtidsröstningslokaler i Tierps kommun på anslagstavlor runt om i
kommunen.
Sammanfattning av ärendet

En av Valnämndens uppgifter är att upplysa väljare i kommunen om var och
när de har möjlighet att rösta. Det finns information om valet på
kommunens hemsida och det publiceras annonser i kommunspalten i
tidningen Norra Uppland. Som ett komplement till detta har affischer tryckts
upp med alla förtidsröstningslokaler i kommunen, lokalernas öppettider och
adresser.
Valnämnden hjälps åt att sätta upp dessa på anslagstavlor runt om i
kommunen.
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
___________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 27
Meddelanden
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:6
 Valmyndighetens samordnade hantering av frågor och händelser
under valperioden
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:7
 Leverans av valmaterial - viktigt att kontrollera
 Nytt valbarhetshinder
 Församlingsbegreppet Hemlösa
 Nya svenska medborgare
 Röstlängder
 Valdag till Europaparlamentet den 26 maj 2019
 Mejla dubblettröstkort
 Distribution av kommunexterna förtidsröster
 Överklaganden
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:8
 Särskilt nyhetsbrev om omval och extra val
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:9
 Valsedlar till riksdagen – kontrollera leveranser
 Uppdaterade kontaktuppgifter i handledning för röstmottagare
förtidsröstning
 Problem att öppna vissa filer i valportalens bibliotek
 Valmyndighetens informationskampanj till allmänheten
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:10
 Brevrösterna
 Tillgänglighetsinventering
 Valbarhetshinder revisorer
 Valobservation
 Valupplysningen
 Registrering och klarmarkera
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:11
 Statistik
 Utvärderingsenkät
 Manualen för ambulerande röstmottagare
 Distribution av kommunexterna röster
___________
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

