SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

Tid och plats

28 februari 2019, kl. 18:00-19:30 i Kommunhuset, Rådrummet, kommunhuset,
Tierp

Paragrafer

1-12

Utses att justera

Jonhas Åker

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Catarina deremar (C), Ordförande
Jessica Tindre Falk (M), 1:e vice
ordförande
Marianne Eriksson (C)

Inger Wennberg (S) 2: vice
ordförande
Monica Norén (S)
Jonhas Åker (SD)

Anette Pettersson (S)

Brita Kajrup (MP)
Helena Broman (S)
Tommy Eriksson (S)

Sara Stråfors, kommunsekreterare
Louise Pettersson utredare/utvecklare kvalitet och strategisk utveckling

Underskrifter
Sekreterare
Sara Stråfors
Ordförande
Catarina Deremar
Justerande
Jonhas Åker
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-08

Datum då anslaget tas ned

2019-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

1-12

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare
§1

Godkännande av dagordningen

§2

Information om valnämndens arbete

§3

Omval till kommunfullmäktige i Falun
– röstningslokal, öppettider och
förordnande av röstmottagare

2019/227

§4

Röstningslokaler och öppettider vid
förtidsröstning

2019/119

§5

Förordnande av röstmottagare vid
förtidsröstning

2019/124

§6

Vallokaler och öppettider på valdagen

2019/120

§7

Förordnade av ordförande, vice
ordförande och röstmottagare i
valdistrikten

2019/126

§8

Förordnande av ambulerande
röstmottagare

2019/128

§9

Bemyndiga personer att ta emot
försändelser från Postnord

2019/129

§ 10

Utbildning för valnämnd, ordförande,
vice ordförande och röstmottagare på
valdag och vid förtidsröstning

2019/123

§ 11

Ersättningsnivåer vid EP-val 2019

2019/122

§ 12

Delgivningar Valnämnden

2019/136
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§1
Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Valnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordf sign

Justerandes sign

4

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§2
Information om valnämndens arbete och uppdrag
Beslut

Valnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Louise Pettersson utredare/utvecklare på enheten kvalitet- och strategisk
utveckling, informerar om europaparlamentsvalet 2019 och valnämndens
uppdrag.

Ordf sign

Justerandes sign

5

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§3
Dnr 2019/227

Omval till kommunfullmäktige i Falun – röstningslokal,
öppettider och förordnande av röstmottagare
Beslut

Valnämnden beslutar
att vid omval till kommunfullmäktige i Falun anordna förtidsröstning i
kommunhuset i Tierp, samt
att röstningslokalen ska vara öppen följande dagar och tider:
v. 13: 28-29 mars kl. 8-15
v. 14: 1-5 april kl. 8-15
att förordna följande personer som röstmottagare vid förtidsröstningen:
Louise Pettersson
Gemensam service
Kristina Sennblad
Gemensam service
Tove Lenke
Medborgarservice
Maria Nilsson
Medborgarservice
John Lundin
Medborgarservice
Teresia Hamberg
Medborgarservice
Sammanfattning av ärendet

En postsäck med förtidsröster till kommunvalet i Falun kom inte fram i tid
för att ingå i rösträkningen. Valprövningsnämnden har därför beslutat att
upphäva valet till kommunfullmäktige i Falun, då förseningen kan ha
påverkat mandatfördelningen och även ordningen mellan ledamöter och
ersättare.
Valmyndigheten har efter samråd med länsstyrelsen beslutat att den 7 april
2019 ska vara valdag för omval i Falun. Även om det enbart är omval till
kommunfullmäktige i Falun så ska numera förtidsröstning även erbjudas i
övriga 289 kommuner.
Perioden för förtidsröstning vid ett omval är förkortad till tio dagar och
börjar därför den 28 mars. Enligt vallagen 4 kap. §§ 22-23 ska alla
kommuner i landet ordna med förtidsröstning ”som ger väljarna goda
möjligheter att rösta”. Vilka dagar och tider som röstning ska erbjudas är
upp till varje kommun att bestämma.
Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

Om det kan förväntas att få röst-berättigade befinner sig i kommunen kan
enstaka dagar vara tillräckligt. Det kan också vara lämpligt att samordna
med närliggande kommuner och om möjligt välja olika öppettider.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:5V - Information om
förtidsröstning i alla kommuner till omvalet i Falun

Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare enheten kvalitet- och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign

7

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§4
Dnr 2019/119

Röstningslokaler och öppettider vid förtidsröstning
Beslut

Valnämnden beslutar
att följande röstningslokaler och öppettider ska gälla för förtidsröstningen
vid val till Europaparlamentet 2019:
Förtidsröstningslokal

Öppettider
v. 19 ons-fre kl. 7.30-16
lör-sön kl. 10.00-14.00
v. 20 mån-fre kl. 7.30-19
lör-sön kl. 10.00-14.00
v. 21 mån-fre kl. 7.30-19
lör kl. 10.00-14.00
sön (valdagen) kl. 8-21
v. 19 ons-fre kl. 14-18
v. 20-21 mån-fre kl. 14-18
v. 19 ons-fre kl. 14-18
v. 20-21 mån-fre kl. 14-18
v. 19 ons-fre kl. 14-18
v. 20-21 mån-fre kl. 14-18
v. 19 ons-fre kl. 14-18
v. 20-21 mån-fre kl. 14-18
v. 21 sön (valdagen) kl. 9-16

Tierp, kommunhuset
(Medborgarummet)

Karlholm, biblioteket
Skärplinge, biblioteket
Söderfors, biblioteket
Örbyhus, biblioteket
Mehedeby, gymnastiksal
Sammanfattning av ärendet

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. Röstningslokaler för förtidsröstning kan ha öppet från och
med 18 dagar före valdagen. Det innebär att förtidsröstningen vid valet 2019
börjar onsdag den 8 maj och pågår till och med valdagen den 26 maj 2019.
Minst en förtidsröstningslokal ska vara öppen under hela perioden, även på
valdagen.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28
Beslutsmotivering

Det är viktigt att de lokaler som ska användas som röstningslokaler eller
vallokaler lever upp till de krav som finns gällande värdeneutralitet,
tillgänglighet, säkerhet och teknik. De lokaler som föreslås är samma som
användes vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018.
Det underlättar för väljarna att kunna gå och rösta i den lokal där de senast
röstade.
Bibliotek och medborgarkontor är två av de lokaler som Valmyndigheten
föreslår till förtidsröstning eftersom att det är lokaler där det redan bedrivs
någon form av aktivitet och där väljare passerar. Dessa lokaler är
värdeneutrala. Lokalen i kommunhusets entré och biblioteken i Tierps
kommun är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. Lokalerna har också dator med internetuppkoppling, vilket gör
att det går att skriva ut dubblettröstkort.
I gymnastiksalen i Mehedeby saknas möjlighet att skriva ut dubblettröstkort,
men eftersom lokalen uppfyller kraven gällande värdeneutralitet, säkerhet
och tillgänglighet är förslaget att använda lokalen för förtidsröstning på
valdagen i Mehedeby.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Eftersom att kommunens egna lokaler används så tillkommer ingen extra
kostnad för hyra av lokaler.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Utredning - Val- och röstningslokaler vid val till Europaparlamentet
2019

Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare enheten kvalitet- och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§6
Dnr 2019/120

Vallokaler och öppettider på valdagen
Beslut

Valnämnden beslutar
att följande lokaler ska användas som vallokaler vid val till
Europaparlamentet 2019:
Valdistrikt
Hållnäs
Kyrkbyn
Månkarbo
Skärplinge
Svanby
Söderfors
Tierps köping norra
Tierps köping södra
Tobo
Vallskoga
Vendel
Västland-Karlholm
Örbyhus

Vallokaler RKL-val 2018
Hållnäs skola, skolrestaurangen
Tierpsgården
Tallbacksskolan, skolrestaurangen
Ol Andersskolan, entrén
Bäggeby, särfritids
Bruksskolan, skolrestaurangen
Centralskolan, skolrestaurangen
Björken, kaféet
Folkets hus
Makrillvägen, hyresgästföreningens lokal
Vendels bygdegård
Björkängsskolan, skolrestaurangen
Örbyhus skola, skolrestaurangen

att vallokalerna ska ha öppet kl. 08.00-21.00 den 26 maj 2019.
Sammanfattning av ärendet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. I varje valdistrikt finns
en vallokal där röstning sker på valdagen. I en vallokal kan endast de väljare
som hör till valdistriktet rösta.
Vallokalerna ska som huvudregel vara öppna mellan kl. 08.00-20.00 vid val
till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige och mellan kl. 08.00-21.00
vid val till Europaparlamentet.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

Beslutsmotivering

Det är viktigt att de lokaler som ska användas som röstningslokaler eller
vallokaler lever upp till de krav som finns gällande värdeneutralitet,
tillgänglighet, säkerhet och teknik.
De lokaler som föreslås är de samma som användes vid valet till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Det underlättar för väljarna att
kunna gå och rösta i den lokal där de senast röstade.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det är fyra lokaler som ägs av externa aktörer. Kommunen betalar hyra för
dessa lokaler i enlighet med aktörernas taxor för uthyrning. Kostnaden ryms
inom budget.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Utredning - Val- och röstningslokaler vid val till Europaparlamentet
2019

Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare enheten kvalitet- och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§8
Dnr 2019/128

Förordnande av ambulerande röstmottagare
Beslut

Valnämnden beslutar
att förordna följande personer som ambulerande röstmottagare, samt
att förordandet gäller endast för de personer som deltar i utbildning som
anordnas för ambulerande röstmottagare.
Anställda vid Tierps kommun
Louise Pettersson
Gemensam service
Kristina Sennblad
Gemensam service
Anna Hällström
Gemensam service
Jenny Ampiala
Gemensam service
Patrik Norberg
Gemensam service
Anna Trankell
Gemensam service
Maria Wirström
Gemensam service
Sammanfattning av ärendet

Om en väljare på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte
själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara
bud, då ska kommunen ordna med ambulerande röstmottagare.
Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till
väljarens hem eller annan plats där hen befinner sig för att ta emot väljarens
röst. Rösten ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal
för förtidsröstning. En ambulerande röstmottagare ska hjälpa väljaren att
göra iordning sin röst om väljaren begär det. Röstmottagaren har
tystnadsplikt.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare enheten kvalitet- och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§9
Dnr 2019/129

Bemyndiga personer att ta emot försändelser från Postnord
Beslut

Valnämnden beslutar
att bemyndiga följande personer att, var för sig, utkvittera/ta emot de
värdeförsändelser som inkommer med post till valnämnden:
-

Louise Pettersson, Gemensam service
Kristina Sennblad, Gemensam service
Kristin Mosand Haakonsen, Medborgarservice
Lotta Engman, Medborgarservice
Thomas Kyrk, Individ och familjeomsorgen
Catarina Deremar, ordförande valnämnden

Sammanfattning av ärendet

Valnämnden behöver fatta beslut om vilka personer som får ta emot
värdeförsändelser som inkommer med post till valnämnden. Dessa
försändelser innehåller vanligen förtidsröster från andra kommuner.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare enheten kvalitet- och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign

22

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§ 10
Dnr 2019/123

Utbildning för valnämnd, ordförande, vice ordförande och
röstmottagare på valdag och vid förtidsröstning
Beslut

Valnämnden beslutar
att alla röstmottagare och valnämnden ska ha genomgått utbildning,
att utbildning för röstmottagare vid förtidsröstningen ska genomföras
måndagen den 29 april kl. 18.00 i kommunhuset i Tierp, samt
att utbildning för de som ska arbeta på valdagen ska genomföras måndagen
den 13 maj kl. 18.00 i kommunhuset i Tierp.
Sammanfattning av ärendet

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få ett
förordnande som röstmottagare. Valnämnden anordnar två utbildningstillfällen, ett tillfälle för röstmottagare vid förtidsröstning och ett för
röstmottagare på valdagen. Även de som har arbetat vid tidigare val ska
genomgå utbildning. Personer som arbetar både vid förtidsröstningen och på
valdagen ska delta vid båda utbildningstillfällena. Valnämndens tjänsteman
ser till att de som inte kan delta vid utbildningstillfällena får tillräcklig
utbildning.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De som deltar vid utbildningstillfällena får ersättning enligt fastställda
ersättningsnivåer vid EP-val 2019. Kostnaden ryms inom budget.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare kvalitet- och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§ 11
Dnr 2019/122

Ersättningsnivåer vid EP-val 2019
Beslut

Valnämnden beslutar
att en ersättning utgår enligt följande för de i valdistrikten 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 2018) tillämpas för:
- Röstmottagare vid förtidsröstningen
Valnämndsledamöter under valdag och vid onsdagsräkning
- Utbildning inför val
- Iordningställande av vallokal och planering inför valdag för
ordförande, vice ordförande och röstmottagare i valdistrikt (max 2 h)
- Inventering av valmaterial
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.
att reseersättning enligt Tierps kommuns reglemente för ersättning till
förtroendevalda (ERS 2018) tillämpas för:
-

Hämta valmaterial (inklusive röstlängd)
Transport av röster
Resor till och från utbildning
Valnämnd

Sammanfattning av ärendet

Inför val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 gjordes en
översyn av ersättningsnivåerna för de som tjänstgör vid val. En jämförelse
gjordes mellan ersättningsnivåerna i länets kommuner för valen år 2014.
Därefter arbetades det fram nya ersättningsnivåer, samma nivåer gäller för
valet till Europaparlamentet 2019.
Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28
Timarvodet vid valet till Europaparlamentet 2019 blir 335 kronor för första
timmen och 167,25 kronor från och med andra timmen enligt Tierps
kommuns reglemente för ersättning till förtroendevalda (ERS 2018).
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ersättning till de som tjänstgör vid valet ryms inom valnämndens befintliga
budget.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Ersättning vid val till europaparlamentet 2019
 Utredning - Ersättningsnivåer RKL-valet 2018
 Tierps kommuns reglemente för ersättning till förtroendevalda (ERS

2018). Finns här: https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-ochinflytande/styrdokument-foreskrifter-och-taxor/arbetsordning-ochreglementen.html
Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare kvalitet- och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2019-02-28

§ 12
Dnr 2019/136

Delgivningar Valnämnden
Beslut

Valnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Information från Valmyndigheten gällande val finns att läsa i
Valmyndighetens nyhetsarkiv som du hittar här:
https://www.val.se/servicelankar/press/nyheter.html

Ordf sign

Justerandes sign
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