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Underskrift

Louise Pettersson
Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr KS 2017/672

Information: Studie om förstagångsväljare i Tierps kommun
Sammanfattning av ärendet

Sweden Research initierade hösten 2017 en samarbetsstudie med anledning
av val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige år 2018. Syftet med
studien var att generera insikter om förstagångsväljare och deras tankar om
valet, politik och påverkan. Totalt 16 kommuner från olika delar av Sverige
har varit del av studien. I Tierps kommun intervjuades 27 stycken
förstagångsväljare på Högbergsskolan under februari 2018. Studien har
kombinerat en kvalitativ metod och en kvantitativ metod.
Resultatet av studien har sammanställts i en lokal rapport för Tierps
kommun och i en rapport med resultatet från alla deltagande kommuner.
Underlag

 Resultat av studie förstagångsväljare - Lokal del: Tierps kommun
 Resultat av studie förstagångsväljare - Nationell del: 16 kommuner

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 2
Information: Statistik över röstberättigade per 1 mars 2018
Sammanfattning av ärendet

Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade per
valdistrikt i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige per den 1 mars
2018.
Underlag

Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2018

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr Ks 2017/809

Rekrytering av röstmottagare förtidsröstning
Beslut

Valnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till valnämndens sekreterare att ta fram förslag på röstmottagare
vid förtidsröstningen till valnämndens sammanträde den 15 maj 2018.
Sammanfattning av ärendet

Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 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.
Förslag på röstmottagare till förtidsröstningen har tagits fram i enlighet med
den process som fastställts av valnämnden.
Beslutsunderlag

Sammanställning av intresseanmälningar
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr Ks 2018/230

Ordförande och vice ordförande i valdistrikten
Beslut

Valnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till valnämndens sekreterare att ta fram förslag på ordförande och
vice ordförande i valdistrikten till valnämndens sammanträde den 15 maj
2018.
Sammanfattning av ärendet

Rekrytering av röstmottagare till valdagen sker vid valet till riksdag,
kommun-och landstingsfullmäktige 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.
Beslutsunderlag




Brev med förfrågan inför valår 2018
Sammanställning av förfrågan till ordförande och vice ordförande vi
valdistrikten år 2014

Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr Ks 2018/230

Rekrytering av röstmottagare till valdagen
Beslut

Valnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till valnämndens sekreterare att sammanställa förslag på
röstmottagare i valdistrikten till valnämndens sammanträde den 15 maj
2018.
Sammanfattning av ärendet

Rekrytering av röstmottagare till valdagen sker vid valet till riksdag,
kommun-och landstingsfullmäktige 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.
Valnämnden beslutade den 26 februari 2018 att de distrikt som har över
1500 röstberättigade ska ha 8 röstmottagare (inklusive ordförande och vice
ordförande). Övriga distrikt ska ha 6 röstmottagare (inklusive ordförande
och vice ordförande). De valdistrikt som vid val till riksdag, kommun-och
landstingsfullmäktige 2018 har över 1 500 röstberättigade är Örbyhus,
Söderfors och Västland-Karlholm.
Beslutsunderlag

Röstmottagare valdagen vid RKL-val 2014
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr Ks 2018/380

Bemyndiga personer att ta emot försändelser
Beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
att bemyndiga följande personer att, var för sig, utkvittera/ta emot de
värdeförsändelser som inkommer med post till valnämnden:
-

Louise Pettersson, Gemensam service
Kristin Mosand Haakonsen, Gemensam service
Lotta Engman, Gemensam service
Thomas Kyrk, Individ och familjeomsorgen
Inger Wennberg, 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.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 7

Dnr Ks 2018/381

Ambulerande röstmottagare
Beslut

Valnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till valnämndens sekreterare att ta fram en rutin för ambulerande
röstmottagare i Tierps kommun, samt
att uppdra till valnämndens sekreterare att ta fram förslag på ambulerande
röstmottagare i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare.
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina
röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande
röstmottagare. En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på
samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren,
även skyldig att hjälpa väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagaren
har tystnadsplikt. Röstmottagaren har med sig allt behövligt material som
finns i förtidsröstningslokal och för även en väljarförteckning. Ambulerande
röstmottagare kan ta emot röster under 18 dagar före valet.
Budröstning finns som tidigare kvar som en möjlighet att rösta.
Beslutsunderlag

Valmyndighetens handbok – Kommuners uppgifter vid valen 2018 s. 78-82
Beslut skickas till

Valnämndens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr Ks 2018/382

Valsedlar och valsedelställ
Beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
att valsedlar placeras i bokstavsordning enligt förslag,
att uppdra till valnämndens sekreterare att informera partier i kommunfullmäktige i Tierps kommun om vallokalerna och förtidsröstningslokalerna
i kommunen.
Sammanfattning av ärendet

Alla valsedlar ska tillhandahållas på ett likformigt sätt och på en och samma
plats. Vallagen reglerar dock inte exakt hur valsedlarna ska ordnas. Det är
kommunens valnämnd som ska fatta beslut om valsedlarnas placering.
Valmyndigheten kan inte ge bindande instruktioner i frågan, men de föreslår
att valsedlarna placeras i bokstavsordning. Valnämnden i Tierps kommun
har två olika typer av valsedelställ med olika utseende. Valmyndigheten
rekommenderar att kommunen använder samma typ av valsedelsställ i en
lokal.
Valnämnden ansvarar för att det i röstnings- och vallokalerna finns blanka
valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som vid något av
de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet.
Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är
representerade i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen
ligger. Det finns inga sådana partivalsedlar som ska läggas ut i Tierps
kommun detta val.
Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland alla
valsedlar, både de valsedlar som röstmottagarna är skyldiga att lägga ut,
och de valsedlar som partierna själva kommer med. Respektive parti
ansvarar för att få ut partiets namnvalsedlar till vallokalerna och till
förtidsröstningslokalerna.
Beslutsunderlag

Ordning i valsedelställen vid RKL-val 2018

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 9
Meddelanden
Valmyndighetens Nyhetsbrev för valnämnder 2018:4
- Distribution av kommunexterna förtidsröster
- Antal röstberättigade per den 1 mars
- Samråd om kommunal folkomröstning
Lansering av ny webbplats för val.se
Den 21 februari 2018 lanserades en ny version av webbplatsen www.val.se.
Nya val.se har ett nytt utseende och en ny struktur.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

