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Valnämnden

VN § 17/2018

KS 2018/283

§ 17 Förordning av röstmottagare
Valnämndens beslut:
Röstmottagare för RKL-valen 2018 förordas enligt av valkansliet framtaget
förslag.
Ordföranden ges i uppdrag att förorda kompletterande röstmottagare samt
göra omfördelningar mellan vallokalerna.
Sammanfattning
Vid mötet redovisades aktuell status för rekrytering av röstmottagare.
En lucka kvarstår och det är ordförande i distrikt Ekeryd. Det behövs också
ytterligare en röstmottagare.
_____
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§ 18 Bemanning på valkansliet under valdagen
Valnämndens beslut:
Valkansliet bemannas av fem personer under valdagen, två tjänstemän och tre
politiker.
Ordförande
Vice ordförande
Valnämndens ledamot för centerpartiet kl. 7.45-12
Valnämndens ledamot för vänsterpartiet kl. 14-framåt
Sammanfattning
Under valdagen behövs en bemanning på fem personer på valkansliet. Pauser
kan tas under dagen men t.ex. vid utkörning av förtidsröster till vallokal behövs
2*2 personer och samtidigt måste en person finnas kvar i kommunhuset.
För tjänstemannasidan bemannar administrativ chef och valsamordnare. För
valnämnden bemannar ordförande, vice ordförande och en ledamot.
_____
Delges:
Valnämnden
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KS 2018/283

§ 19 Valnämndens information till väljarna om valet
Valnämndens beslut:
Information till väljarna om valet ska ske på följande sätt:
hemsida, facebook, den digitala storbildsskärmen och lokaltidningarna.
Affischering på utvalda ställen kan också vara intressant.
Sammanfattning
Valnämnden har i uppdrag att informera väljarna om hur och var röstning kan
ske. Det finns ett antal sätt att nå väljarna till exempel .
Kommunens Hemsida
Kommunens facebook
Stora bildskärmen vid stenmuseet
Stora bildskärmen i centrum JA om prisvärt max 3-4 tkr
Annons i lokaltidningar ja BLT och Sydöstran
Tv-skärmar på Maxi och Willys NEJ
Foldrar för spridning i samhället NEJ
Affischer på utvalda ställen
Frågan diskuteras i nämnden som förordar hemsida, facebook, den digitala
storbildsskärmen och lokaltidningarna. Affischering på utvalda ställen kan
också vara intressant.
Information på andra språk kan behövas och tas troligen fram av
valmyndigheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(10)

Protokoll

6(10)

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Valnämnden

VN § 20/2018
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§ 20 Uppläggning av valsedlar i val- och röstningslokal vid RKLvalet 2018
Valnämndens beslut:
Alla valsedlar ska finnas i valsedelställ.
Ett valsedelställ ska användas till partisedlar som fås från valkansliet och
blanka valsedlar. Ett valsedelställ ska användas till namnvalsedlar från
partierna. Vid behov används ytterligare ett valsedelställ till namnvalsedlar.
Endast anmälda partier får finnas med.
Valsedlarna placeras i en kolumn per val och ska sorteras i bokstavsordning
sorterat på förled. Partierna får inte dela rad så om ett parti inte deltar i alla tre
val ska plats lämnas tom.
Sammanfattning
Valsedlar ska läggas fram enligt beslut från valnämnden. Det är av stor vikt att
partier behandlas på ett rättvist och likvärdigt sätt.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Varje val- och röstningslokal har tillgång till tre valsedelställ vardera. Ett
valsedelställ ska enbart innehålla blanka sedlar och sedlar med bara
partinamn. Övriga ställ används för partivalsedlar som levereras av partierna
till vallokalen. Nytt för detta val är att enbart partier som anmält sitt deltagande
får ha sina valsedlar i vallokal. Vallokalerna förses med lista på anmälda
partier i de olika valen. Om parti som inte finns med levererar valsedlar ska
kontakt tas med valkansliet för information om hantering.
Valsedlarna sorteras i bokstavsordning, A till Ö, uppifrån och ner i
valsedelsstället med en kolumn för vardera val. Om partinamnet har ett förled,
exempelvis ”Arbetarepartiet” eller ”Nya” osv. ska upplägg ske efter detta förled.
Partierna har själva ansvar för att komma till vallokalerna med namnvalsedlar.
Information om detta skickas från valkansliet till gruppledarna i de partier som
är representerade i kommunfullmäktige.
Även namnvalsedlarna sorteras i bokstavsordning enligt principen ovan.
Om något parti enbart ställer upp i ett eller två val ska platserna i övriga val
lämnas tomma för att undvika att röstande tar fel valsedel.
Om fler partier kommer in med valsedlar än vad som får plats i ett ställ
används ytterligare ett ställ. Eftersom valsedlarna ska hanteras likvärdigt ska
valsedelställen placeras på samma plats och minst tre partier ska finnas i
respektive ställ.
Viktigt!
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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•
Alla sedlar ska hanteras lika.
•
Endast röstmottagare får fylla sedlar i stället.
•
Alla valsedlar får inte sättas fram utan några ska has i reserv om röster
försvinner.
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§ 21 Delegation från valnämnden
Valnämndens beslut:
Valnämndens ordförande ges delegation att besluta i brådskande ärenden där
valnämndens beslut inte kan inväntas.
Vice ordförande ges samma rätt vid ordförandens frånvaro.
Sammanfattning
Under valprocessen kan uppstå ett antal frågeställningar där valnämndens
beslut skulle behövas. För att rent praktiskt kunna arbeta bör ordföranden ges
delegation att ta beslut då nämndens beslut inte kan inväntas.
Då ordföranden inte finns tillgänglig bör rätten övergå till vice ordförande.
_____
Delges:
Valnämndens ordförande och vice ordförande
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§ 22 Förtäring för röstmottagare under valdagen
Valnämndens beslut:
Ordföranden i vallokal får möjlighet att lägga upp till 120 kr/röstmottagare till
förtäring under valdagen.
Ansvarig i röstningslokal får möjlighet att lägga upp till 80 kr/röstmottagare till
förtäring under valdagen.
Ersättning betalas ut efter inlämning av kvitton.
Sammanfattning
Röstmottagarna jobbar många timmar under valdagen. Längre tillbaka i tiden
försågs vallokalerna med landgång och fika från valkansliet. Vid val 2014
beslutade valnämnden att istället avsätta en summa per röstmottagare för
ordföranden att hantera till förtäring under valdagen. Utfallet var positivt och
därför föreslås samma hantering i år.
De val- och röstningslokaler som ligger i skolor kommer inte ha möjlighet att
använda skolornas kök.
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§ 23 Onsdagsräkning, extra ärende
Valnämndens beslut:
Onsdagsräkning genomförs onsdagen efter valet. Även vid onsdagsräkningen
ska valnämndens riktlinjer gällande röstmottagare följas.
Sammanfattning
Onsdagen efter valet ska sent inkomna förtidsröster räknas och levereras till
länsstyrelsen.
Av tradition har onsdagsräkningen genomförts av valnämnden och valkansli.
Med anledning av valnämndens nya riktlinjer för röstmottagare bör hantering
av onsdagsräkningen hanteras annorlunda efter detta val. Förslagsvis sköts
onsdagsräkningen av kommunanställda. För person i valnämnden som inte
står på lista är det möjligt att delta.
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