An12345

Tid och plats

26 februari 2018, kl. 18:00-19:00 i Kommunhuset, A-salen, Tierp

Paragrafer

1-11

Utses att justera

Benny Larsson

Beslutande
Ledamöter

Ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Inger Wennberg (S), ordförande
Monica Norén (S), 1:e vice ordförande
Benny Larsson (S)
Helena Broman (S)
Pauline Jädervill (M)
Sören Westerlund (SD)

Marianne Eriksson (C)

Tommy Eriksson (S)
Claes Wallin (S)

Tjänstemän och övriga

Louise Pettersson, sekreterare

Underskrifter
Sekreterare
Louise Pettersson
Ordförande
Inger Wennberg
Justerare
Benny Larsson

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Valnämnd

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-

Datum då anslaget tas ned

2018- -

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

1-11

Underskrift

Louise Pettersson
Utdragsbestyrkande

§ 1
Information om valprocessen
Sammanfattning av ärendet

Valnämndens ordförande och sekreterare informerade om hur valprocessen
ser ut framöver.
Ordförande Inger Wennberg och sekreterare Louise Pettersson deltog den
6 februari 2018 i utbildningen Valets utmaningar och möjligheter.
Utbildningen anordnades av Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Underlag

Valnämndens beslut inför valår 2018

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr Ks 2018.142

Information: Remiss - Stärkt skydd för valhemligheten
Sammanfattning av ärendet

Justitiedepartementet har skickat en remiss gällande ändringar i vallagen i
syfte att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten. Det föreslås att det
ska ställas krav på att det i anslutning till en röstningslokal ska ordnas en
avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Det föreslås också att en
särskild personröst bör kunna lämnas på alla typer av valsedlar som används
i valet för alla partier som deltar i valet. Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 oktober 2018.
Tierps kommun tillstyrker utredningens förslag om att särskild personröst
bör kunna lämnas på alla typer av valsedlar som används i valet. När det
gäller förslaget om avskärmad plats för valsedlar avstyrker Tierps kommun
förslaget eftersom att det kommer att skapa större problem för väljarna och
valadministrationen än nuvarande ordning.
Beslut om att ställa sig bakom yttrandet fattas av kommunstyrelsens
arbetsutskott och därefter kommunstyrelsen. Valnämnden hade möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget till remissvar.
Underlag

-

Ordf sign

Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar
Remiss - Stärkt skydd för valhemligheten (Ju2018/00824/L6)
Promemoria - Stärkt skydd för valhemligheten (Ju2018/00824/L6),
tillgänglig online:
http://www.regeringen.se/490474/contentassets/742862f81454445b9823
c947d64d0170/starkt-skydd-for-valhemligheten

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr Ks 2017/993

Röstningslokaler och öppettider vid förtidsröstning
Valnämndens beslut

att följande röstningslokaler och öppettider ska gälla för förtidsröstningen
vid val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018:
Röstningslokal

Öppettider
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)

Tierp, kommunhuset
(Medborgarrummet)
Karlholm, biblioteket
Skärplinge, biblioteket
Söderfors, biblioteket
Örbyhus, biblioteket
Mehedeby, idrottshallen

v. 34: ons-fre, kl. 14.00–18.00
v. 35-36: mån-fre, kl. 14.00–18.00
v. 36: sön, kl. 09.00–16.00 (valdagen)

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. 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.
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.
Valnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 november 2017.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

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

Utredning - Val- och röstningslokaler RKL-valet 2018
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr Ks 2017/994

Vallokaler och öppettider på valdagen
Valnämndens beslut

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

Vallokal
Hållnäs skola, skolrestaurangen
Kyrkskolan, skolrestaurangen
Tallbacksskolan, skolrestaurangen
Ol Andersskolan, entrén
Bäggeby, särfritids
Bruksskolan, skolrestaurangen
Centralskolan, skolrestaurangen
Björken, caféet
Folkets hus
Makrillvägen, hyresgästföreningens lokal
Vendels bygdegård
Björkängsskolan, skolrestaurangen
Örbyhus skola, skolrestaurangen

att vallokalerna ska ha öppet kl. 08.00-20.00 den 9 september 2018.
Sammanfattning av ärendet

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.
Valnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 november 2017.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 4 forts.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

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

Utredning - Val- och röstningslokaler RKL-valet 2018
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr Ks 2018/230

Antal röstmottagare i valdistrikten under valdagen
Valnämndens beslut

att utöka bemanningen i de distrikt som har över 1500 röstberättigade till
8 röstmottagare (inklusive ordförande och vice ordförande).
Sammanfattning av ärendet

Vid valet till riksdag, kommun-och landstingsfullmäktige år 2014 hade alla
valdistrikt sex röstmottagare. Ordförande i respektive valdistrikt gjorde ett
schema över arbetet på valdagen. Under dagen arbetade mellan tre till fyra
röstmottagare samtidigt i varje vallokal beroende på hur ordföranden hade
lagt schemat. Alla röstmottagare samlades och hjälpte till vid rösträkningen.
Det behöver vara fler röstmottagare på plats i de distrikt som har över 1500
röstberättigande. Förslaget är att det ska vara åtta röstmottagare i dessa
distrikt. Det är bra om det finns några personer, till exempel ersättare i
Valnämnden, som kan rycka ut till de övriga distrikten om det skulle
behövas fler röstmottagare.
Valnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 21 november 2016.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Att antalet röstmottagare utökas innebär att fler personer kommer få
utbetald ersättning under valdagen. Kostnaden ryms inom budget.
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr Ks 2018/231

Rekrytering av röstmottagare
Valnämndens beslut

att röstmottagare till förtidsröstningen rekryteras enligt föreslagen process,
att ordförande i valdistrikt rekryteras av Valnämnden,
att vice ordförande i valdistrikt rekryteras i dialog mellan Valnämnden och
ordförande i respektive valdistriktet,
att ordförande i respektive valdistrikt lägger fram förslag på röstmottagare
till valdagen,
att delegera till valnämndens arbetsutskott att förordna röstmottagare om
valnämnden inte har möjlighet att förordna, samt
att sträva efter en sammansättning av röstmottagare som speglar Tierps
kommuns befolkning, till exempel gällande ålder, kön och utländsk
bakgrund.
Sammanfattning av ärendet

Efter RKL-valet 2014 arbetades det fram en valprocess, en av
delprocesserna beskriver rekrytering av röstmottagare till förtidsröstning
genom annonsering. Intresserade gör en intresseanmälan på kommunens
hemsida och därefter sker ett första urval. De som blir utvalda kallas till en
gemensam intervjukväll, efter intervjukvällen sker ett andra urval. Förslag
på röstmottagare läggs fram till Valnämnden som förordnar röstmottagarna.
Rekrytering av röstmottagare till valdagen sker vid RKL-valet 2018 som vid
tidigare val. Det är viktigt att ordförande kan bygga ett bra team som kan
arbeta bra tillsammans på valdagen. Valnämnden tar fram förslag på och
förordnar ordförande i respektive valdistrikt. Vice ordförande och
röstmottagare rekryteras av ordförande i respektive valdistrikt i dialog med
valnämnden. Valnämnden förordnar ordförande, vice ordförande och
röstmottagare i valdistrikten.
Valnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 november 2017.
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr Ks 2018/232

Utbildning för ordförande, vice ordförande och röstmottagare på
valdag och vid förtidsröstning
Valnämndens beslut

att alla röstmottagare ska ha genomgått utbildning, samt
att utbildning för röstmottagare vid förtidsröstningen ska genomföras
onsdag den 15 augusti kl. 18.00 i kommunhuset i Tierp,
att utbildning för de som ska arbeta på valdagen ska genomföras
måndag den 27 augusti 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 sekreterare
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 RKL-val 2018. Kostnaden ryms inom budget.
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr Ks 2017/995

Ersättningsnivåer vid RKL-val 2018
Valnämndens beslut

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.
Sammanfattning av ärendet

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 länets kommuner för 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).
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Högre ersättning till röstmottagarna innebär en ökad kostnad. Kostnaden
ryms inom budget.
Beslutsunderlag

Utredning - Ersättningsnivåer RKL-valet 2018
Tierps kommuns reglemente för ersättning till förtroendevalda (ERS 2012)
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 10

Dnr Ks 2018/233

Sammanträdesplan
Valnämndens beslut

att valnämnden sammanträder följande datum och tider:
Tisdag 15 maj 2018, kl. 18.00 i kommunhuset i Tierp
Tisdag 21 augusti 2018, kl. 18.00 i kommunhuset i Tierp
Sammanfattning av ärendet

Inför val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 ska
valnämnden besluta bland annat gällande lokaler, rekrytering och
ersättningsnivåer. Det finns sammanställt vilka beslut valnämnden behöver
fatta inför valet.
Beslutsunderlag

Valnämndens beslut inför valår 2018
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 11
Meddelanden
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:1
- leverans och beställning av valmaterial
- leverans av partivalsedlar
- statsbidraget för förtidsröstning
- ändringar i vallagen den 1 mars
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:2
- Beställningsformuläret för valmaterial i valdatasystemet
- Använd inte flera flikar eller bakåtknappen i valdatasystemet
- Om ni har frågor om certifikat till valdatasystemet
- Regeringens promemoria Stärkt skydd för valhemligheten

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

