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Sammanträdesdatum

2014-03-10

Valnämnden
Plats och tid

Stora Vänortsrummet kl 16.00 - 16.45

Beslutande

Lena Schenström (C), ordförande
Tord Horn (S)
Eva Pettersson (S)
Sune Lang (S)
Ann-Britt Wikman (S)
Anders Nordlander (M)

Övriga deltagare

Annica Månsson, kommunsekreterare
Närvarande ersättare
Yvonne Wendelius (S)
Birgitta Malm (S)
Annika Jonsson (C)
Bertil Eriksson (M)

Utses att justera

Ann-Britt Wikman

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

...................................................................................................................................................

1-10
...........................

Annica Månsson
Ordförande

Paragrafer

...................................................................................................................................................

Lena Schenström
Justerande

.....................................................................................................................................................................................................................................

Ann-Britt Wikman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2014-03-10

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

...................................................................................................................................................

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-03-10

Valnämnden
§

1

BESLUT OM VALLOKALER OCH ÖPPETTIDER – VALDAGEN 25 MAJ
Ärende
Vallokaler och öppettider för röstningen vid EU-valet 25 maj ska fastställas.
Kommunala pensionärs- och handikapprådet förespråkar i protokoll 2014-02-25, § 5/14, flytt av
Ockelbo byars vallokal fån Mobygården till Åbyggeby på grund av bättre handikappanpassning.
Yrkanden
Tord Horn (S):
Sune Lang (S)

Ockelbo byars vallokal:
Ockelbo byars vallokal:

Mobygården
Åbyggeby landsbygdscenter

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Sune Langs yrkande bifalls.
Valnämndens beslut


Ockelbo Södra

Rabo skolans matsal

8.00 – 21.00



Ockelbo Norra

Gäverängeskolans matsal

8.00 – 21.00



Ockelbo byar
(Lingbo, Åmot, Mo och Åbyggeby)

Åbyggeby landsbygdscenter

8.00 – 21.00

§

2

BESLUT OM FÖRTIDSRÖSTNING, LOKALER OCH ÖPPETTIDER
Ärende
Vallokaler och öppettider för förtidsröstning inför EU-valet den 25 maj ska fastställas.
Valnämndens beslut


Åmotsgården Åmot

20 maj

kl 17.00-19.00



Folkets Hus Jädraås

20 maj

kl 17.00-19.00



Lingbogården

20 maj

kl 17.00-19.00



Mobygården

20 maj

kl 17.00-19.00



Bysjöstrand

20 maj

kl 10.00-12.00



Informationskontoret Ockelbo
torsdagar öppet till 19:00

Mån-fre 7-23 maj

kl 8.00-16.30

Lördag den 24 maj

kl 9.00-14.00

Söndag (valdagen) den 25 maj

kl 9.00-21.00

Om någon av ovanstående lokaler inte är ledig får ordförande tillsammans med vice ordförande i
uppdrag att utse ny lokal.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3 (6)

Sammanträdesdatum

2014-03-10

Valnämnden
§

3

RÖSTMOTTAGARE SAMT DELEGAT SOM UTSER ERSÄTTARE FÖR RÖSTMOTTAGARE
Ärende
Röstmottagare vid kommunens röstningslokaler på valdagen den 25 maj (EU-valet) och 14
september (Riksdagsvalet) samt för förtidsröstningen vid båda dessa val ska utses.

Valnämndens beslut
1.

Röstmottagare enligt lista utses.

2.

Valnämndens ordförande får i uppdrag att utse ersättare för röstmottagare.

§

4

UTBILDNINGSDATUM FÖR RÖSTMOTTAGARE
Ärende
Alla röstmottagare ska få utbildning. Följande material erbjuder Valmyndigheten till alla kommuner
och röstmottagare i vallkol.
Utbildning för röstmottagare i vallokal med
tillhörande test

Film som beskriver arbetet i vallokal. Finns på
DVD och på Valmyndighetens webbplats,
www.val.se

Grundfilm om val med tillhörande test

Film som ett grundläggande sätt förklarar hur ett
val går till. Finns tillgänglig på DVD och på Valmyndighetens webbplats.

Handledning för röstmottagare i vallokal

Trycksak som ska finnas i vallokalen under
röstmottagningen så att den kan användas som
uppslagsverk.

Powerpoint-presentation som kommunen
avvänder vid utbildningen av röstmottagare

Komplement till filmerna med diskussionsfrågor.
Finns tillgänglig i valdatasystemets bibliotek

Röstmottagarna bör utbildas inför båda valtillfällena (EP respektive RKL) eftersom det finns vissa
skillnader i rutinerna och regelverk mellan valen.
Valnämndens beslut

1.

Utbildningsdatum 15 maj kl 18.30 – lokal meddelas när kallelsen skickas ut.

2.

Röstmottagarna får i uppdrag att titta på utbildningsfilmen som finns på Valmyndighetens
webbplats.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-03-10

Valnämnden
§

5

ORDNINGEN BLAND VALSEDLAR, VALSEDELSSTÄLL
Ärende
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.
Det är också viktigt att alla valsedlar presenteras på ett likvärdigt sätt.
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas, dvs om de ska läggas i valsedelställ eller
på bord, inte heller i vilken ordning partierna ska ligga.
Det är kommunens valnämnd som ska fatta beslut om hur valsedlarna ska placeras för kommunen.
Valmyndigheten kan inte ge bindande instruktioner i frågan om i vilken ordningen valsedlarna ska
placeras men föreslår att valsedlarna placeras i bokstavsordning och i mån av tillgång till de
valsedesställ som Valmyndigheten tagit fram.
Valnämndens beslut
Valsedlarna placeras i bokstavsordning och i mån av tillgång till de valsedelsställ som kommunen
erhållit av Valmyndigheten.

§

6

INKÖP AV VALSEDELRÄKNARE
Ärende
Förslag om inköp av valsedelräknare har inkommit. Kostnaden för valsedelräknare är ca 5 500
kronor/styck.
Valnämndens beslut
1.

En valsedelräknare köps in för prov under EU-valet.

2.

En utvärdering, senast under juni månad, ska ske om fler ska köpas in till septembervalet.

3.

Medelsanvisning. Valnämndens driftsbudget.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-03-10

Valnämnden
§

7

INFORMATIONSINSATSER
Ärende
Allmänheten ska få god information om vad som gäller i fråga om förtidsröstningen. Kommunernas
åtgärder är nödvändiga komplement till Valmyndighetens insatser.
Valnämndens beslut
1.

Annonsering i OckelboNytt vid två tillfällen under maj månad för information om vilka lokaler
och öppettider som gäller för förtidsröstningen samt valdagen.

2.

Information även på hemsidan med länkar till:
* SKL:s valsida
* Valmyndigheten
* Europaparlamentet

§

8

ANSVARIGA FÖR UTSKRIFT AV RÖSTKORT
Ärende
Väljare kan begära nya röstkort. Valnämnden har tillgång till valdatasystemet och ska utse de som
ska ansvara för utskrift av dubblettkort.
Valnämndens beslut
Valnämndens ordförande får i uppdrag att utse ansvariga för utskrift av dubblettröstkort.

§

9

TIDPUNKT FÖR VALNÄMNDENS PRELIMINÄRA RÖSTRÄKNING ”ONSDAGSRÄKNINGEN”
Ärende
Tre dagar efter valdagen, den 28 maj ska kommunen genomföra en preliminär rösträkning.
Onsdagsräkningen är offentlig och kommunen ska genom annonsering kungöra tid och plats.
Förslag till beslut
1.

Onsdagsräkningen äger rum i Stora vänortsrummen onsdagen den 28 maj kl 9.00

2.

Röstmottagare vid onsdagsräkningen är valnämndens ordinarie ledamöter. Ersättare kallas in
vid behov

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-03-10

Valnämnden
§

10

RAPPORTER – INFORMATION – ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa sammanträde
15 maj kl 17.30 (en timme före utbildningstillfället)
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