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Öppet sammanträde
Valnämnden
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014,
kl. 18.00 – 19.00

Beslutande
Ledamöter

Åke Jonsson (S) Ordförande
Ulla Mortimer (M), vice ordförande
Siver Karlsson (S)
Ann-Kristin Brunkebärg (FP)
Lars Erik Häggblom (KD)
Jonas Frost (S)
Lennart Alfredsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Övriga

Utses att justera

Justering
Plats och tid

Jonas Frost
Kommunkontoret den 20 mars, 13.00

Justerade paragrafer

1-9

Justerare
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Öppet sammanträde
Valnämnden
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Åke Jonsson

Justerare

____________________________________________

Jonas Frost

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Valnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 13 mars
2014
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 20 mars och tas ned den 11 april
2014. Mellan den 20 mars och den 9 april 2014 har du möjlighet att
överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
kommunsekreteraren.
…………………………………………………..
Kristoffer Baas
Kommunsekreterare
Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se
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Öppet sammanträde
Valnämnden
Vn § 1

Godkännande av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut
Valnämnden godkänner dagordningen.
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Öppet sammanträde
Valnämnden
Vn § 2

Dnr 2014.106

110

Röstningslokaler, val till Europaparlamentet
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att Edsbyns bibliotek, Långgatan 31 A, 828 33
Edsbyn och Sunnangården, Gamla Anneforsvägen 10, 822 30 Alfta, ska
vara röstningslokaler under perioden fr.o.m. den 7 maj t.o.m. valdagen
den 25 maj 2014.
2. Förtidsröstningen kommer att pågå vardagar från och med den 7 maj till
och med den 23 maj mellan kl. 15.00 – 18.00 och det ska alltid vara två
röstningsmottagare per plats och tillfälle.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden behöver besluta vilka vallokaler som ska användas under val
till europaparlamentet samt val till riksdag, landsting och kommun. Det
behöver finnas lokal för förtidsröstning vilket bestäms nu.
Ärendet
Valnämnden har i uppdrag att utse vilka lokaler som ska användas till
kommande val, innan den 17 mars behöver beslut registreras i valdatabasen.
Valet av lokaler för förtidsröstning är en del av detta beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-03-07, Kristoffer Baas

Skickas till
För handläggning: Registrering i valdatabasen och Kristoffer Baas
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Öppet sammanträde
Valnämnden
Vn § 3

Dnr 2014.105

110

Vallokaler, ordförande och vice ordförande samt antal
röstmottagare i de fem valdistrikten, val till
europaparlamentet.
Valnämndens beslut
1. Valnämnden utser vallokaler i de fem valdistrikten enligt nedan.
2. Vallokalerna hålls öppna för röstning mellan kl. 08:00-21:00 vid valet
till europaparlamentsvalet.
3. Valnämnden utser ordförande och vice ordförande till
europaparlamentsvalet i valdistrikten enligt följande:
Valdistrikt
Ovanåker V
Ovanåker N
Edsbyn
Alfta N
Alfta S

Vallokal
Lillboskolan
Knåda skola
Edsbyns bibliotek
Johannesgården
Alftaskolan

Ordförande
Eije Jonsson
Sture Hansson
Jonas Frost
Ylva Ivarsson
Eva Engnell

Vice ordförande
Sverker Nilsson
Torgny Väst
Stig Eklund
Kjell Kaspersson
Lennart Västlund

4. Om ordförande eller vice ordförande i något av valdistrikten avsäger sig
uppdraget eller av någon anledning inte kan fullgöra uppdraget, uppdrar
valnämnden, i första hand, till ordförande Åke Jonsson och i andra hand
till vice ordförande Ulla Mortimer, att utse ny ordförande eller vice
ordförande i valdistriktet.
5. Om utsedd röstmottagare, av någon anledning (sjukdom etc.) inte kan
tjänstgöra, har, i första hand, ordförande och i andra hand, vice
ordförande för valdistriktet rätt att utse och inkalla någon annan att
tjänstgöra i hans/hennes ställe.
6. Valnämnden uppdrar till ordföranden och vice ordföranden i respektive
valdistrikt att lämna förslag på tre röstmottagare för ”sitt” distrikt.
Uppgifter om namn, adress och telefonnummer, på föreslagna
röstmottagare ska lämnas till valnämnden, Åke Jonsson eller Kristoffer
Baas, senast den 14 april i valet till europaparlamentsvalet och den 2
juni i valet till riksdag, landsting och kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-03-07, Kristoffer Baas

Skickas till
För handläggning: Ordförandena i valdistrikten, Åke Jonsson och Ulla Mortimer
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Öppet sammanträde
Valnämnden
Vn § 4

Dnr 2014.101

110

Budröstning på Gyllengården och Sunnangården samt
förordnande av bud, val till Europaparlamentet
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att anordna budröstning under två timmar på
Gyllengården, Edsbyn och Sunnangården, Alfta vid ett tillfälle på
respektive plats för valet till europaparlamentet och ett tillfälle vid valet
till riksdag, landsting och kommun.
2. Valnämnden uppdrar till ordförande och vice ordföranden att i samråd
med ansvarig personal vid Gyllengården och Sunnangården föreslå
tillfälle till den 19 maj 10.00 – 12.00 vid Gyllengården och 13.00 –
15.00 vid Sunnangården.
3. Valnämnden utser Jonas Frost och Lennart Alfredsson att vara bud på
Gyllengården och Sunnangården vid valet till europaparlamentet.
Bakgrund
Kommunen har möjlighet att utse kommunala bud om behov finns. Ett
kommunalt bud kan t.ex. ersätta en indragen institutionsröstning. En budröst
får tidigast göras i ordning 24 dagar innan valet d.v.s. den 1 maj i valet till
europaparlamentet.
Ett förordnat bud bör vara en person som upplevs som trovärdig och neutral.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-03-07, Kristoffer Baas

Skickas till
För handläggning: Valda kommunala bud, Åke Jonsson, Ulla Mortimer och Kristoffer Baas
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Öppet sammanträde
Valnämnden
Vn § 6

Dnr 2014.102

110

Utbildning av röstmottagare och kommunala bud, val till
Europaparlamentet
Valnämndens beslut
Valnämndens ordförande Åke Jonsson och valadministratör Kristoffer Baas
förbereder och håller utbildning för samtliga röstmottagare i valdistrikten
måndagen den 5 maj, kl.18.00 på kommunkontoret sammanträdesrum A.
Utbildning för röstmottagare vid förtidsröstning och för kommunala bud
hålls samtidigt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-03-07, Kristoffer Baas

Skickas till
För handläggning: Åke Jonsson och Kristoffer Baas
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Öppet sammanträde
Valnämnden
Vn § 7

Dnr 2014.103

110

Utkvittering av värdepost samt in- och utkvittering av
förtidsröster, val till europaparlamentet samt val till riksdag,
landsting och kommun
Valnämndens beslut
Valnämnden ger ordförande Åke Jonsson och valadministratör Kristoffer
Baas rätten att var för sig för valnämndens räkning kvittera ut värdepost och
förtidsröster som kommer till nämnden samt att lämna felsända förtidsröster
till posten för vidare transport.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-03-07, Kristoffer Baas

Skickas till
För handläggning: Posten och vaktmästeri
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Öppet sammanträde
Valnämnden
Vn § 8

Dnr 2014.104

110

Arvode till röstmottagare och kommunala bud, val till
europaparlamentet samt riksdag, landsting och kommun
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att ersättningen till röstmottagare och kommunala
bud ska vara enligt kommunens arvodesbestämmelser, d.v.s. 182 kr per
timme. Även reseersättning betalas ut.
2. Pengar anvisas från valnämndens konto.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-03-07, Kristoffer Baas

Skickas till
För kännedom: Löner
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Öppet sammanträde
Valnämnden
Vn § 9

Dnr 2014.68

111

Besvarande av motion - ”Tillsätt oberoende valövervakare”
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås med
anledning av att vallokaler är offentliga förrättningar och därmed öppna för
allmänheten, de planerade utbildningsinsatserna ska leda till att
röstmottagarna vet vilka regler som gäller.
Sammanfattning av ärendet
Jan Wahlman (V) har inkommit med en motion med förslag om att tillsätta
oberoende ”valövervakare”. Upprinnelsen till motionen är att motionären
upplevde missförhållanden under valet 1998.
Ärendet
Jan Wahlman har inkommit med en motion med förslag om att tillsätta
oberoende ”valövervakare”. En uppfattning som motionären fått efter valet
1998, då en förtroendevald som inte arbetade i vallokalen ledsagade väljare
till röstningsbåsen och hjälpte till med blanketter.
Den svenska vallagstiftningen innehåller till skillnad mot många andra
länders lagstiftning inte några regler om valobservatörer. Valförrättningen
och rösträkningen är offentliga förrättningar i Sverige och kan följas av
allmänheten. I de flesta andra länder är förrättningarna inte öppna på detta
sätt. Det finns inget som hindrar enskilda eller organisationer att observera
valen i Sverige, vilket kan ske utan någon inbjudan eller anmälan.
Givetvis är det en alvarlig företeelse som inte avses upprepas i valen under
2014. För att undvika att något liknande förekommer kommer valnämnden
lägga extra fokus på att utbilda röstmottagarna som ska sitta i vallokalerna.
Utbildningen ska inte enbart fokusera på röstmottagningen utan även vad
uppdraget i stort innebär och hur röstmottagarna ska agera vid komplicerade
situationer.
Mot denna bakgrund finns ingen anledning för kommunfullmäktige i
Ovanåker att besluta om att tillsätta valobservatörer vid valen 2014.
Beslutsunderlag
Motion, 2014-02-17, Jan Wahlman
Tjänsteskrivelse, 2014-02-28, Kristoffer Baas

Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsen
För kännedom: Jan Wahlman

