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§1

Revisionsberättelser för valnämnden
Valnämndens beslut
-

Revisionsberättelserna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har tillstyrkt att valnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
åren 2010, 2011 och 2012.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 4/14
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§2

Förslag till röstmottagare vid 2014 års Europaparlamentval
Valnämndens beslut:
-

Valnämnden utser ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare enligt sammanställningen över röstmottagare vid 2014 års Europaparlamentval.
Vid eventuella återbud som ordförande/vice ordförande överlämnas uppdraget till valnämndens ordförande och administrativa personalen att utse ny ordförande/vice ordförande samt om det tillkommer nya ledamöter/ersättare under valperioden.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har att utse ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till samtliga
valdistrikt.
En förfrågan har gått ut till tidigare valda röstmottagare om de vill stå kvar samt om de kan
ställa upp vid Europaparlamentvalet 2014. Cirka 20 personer lämnade sitt uppdrag som röstmottagare och några har flyttat från kommunen.
En skrivelse har också gått ut till samtliga partier om värvning av röstmottagare och från partierna har det inkommit 23 nya röstmottagare.

Beslutsunderlag
-

Förslag till ledamöter och ersättare för valdistrikten.

Beslutet skickas till:
De valda

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 5/14
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§3

Vallokaler samt öppethållande
Valnämndens beslut:
-

Valnämnden godkänner samtliga vallokaler vid valen den 25 maj och 14 september 2014.
Öppettider på valdagen den 25 maj är kl 08:00-21:00
Öppettider på valdagen den 14 september är kl 08:00-20:00

Sammanfattning av ärendet
Åtta stycken vallokaler är bokade.
Öppettider på valdagen den 25 maj är kl 08:00-21:00

Beslutsunderlag
-

Sammanställning över vallokaler.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 6/14
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§4

Förtidsröstningens lokaler
Valnämndens beslut:
-

Enligt nedanstående överenskommelse.

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelse med kultur- och fritidschef Jan Carlson och med utvecklingschef Charlotta
Lundberg att förtidsröstningen hålls i kommunens bibliotek samt i kundtjänst i kommunhuset
under dess ordinarie öppettider.

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidschef
Utvecklingschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 7/14
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§5

Institutionsröstning via kommunala bud
Valnämndens beslut:
-

Valnämndens ordförande och administrativa personalen utses till kommunala bud för institutionsröstning till Europaparlamentvalet 2014.
Ombuden är tillgängliga för väljare under kontorstid, kl 08:00-16:30 från och med den
12 maj till och med den 16 maj.
Information till samtliga institutioner; Lindgården, Västanvid, Skogsbrynet, Solglimman
och samtliga LSS-boenden om förtidsröstning via kommunens kommunala bud.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Valmyndigheten har kommunen möjlighet att utse kommunala bud om det på en institution enbart togs emot ett fåtal röster.
Vid föregående Europaparlamentval mottogs endast en förtidsröst på en utav våra institutioner.
Kommunen får själv bestämma ambitionsnivån, t ex vilka dagar och tider som det kommunala
budet ska kunna vara tillgängligt för väljare. En budröst får tidigast göras i ordning 24 dagar
innan valet, dvs den 1 maj, dock kan budröster lämnas in hos röstmottagningen först 18 dagar
före valet då förtidsröstningen startar. Valmyndigheten rekommenderar därför att kommunala
bud är aktiva endast under perioden för förtidsröstning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 8/14
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§6

Lantbrevbärarröster – överenskommelse med posten
Valnämndens beslut
-

Valnämndens ordförande och administrativa personalen får i uppdrag att komma överens
med Posten i Broby angående lantbrevbärarröster och förtidsröster.

Sammanfattning av ärendet
Posten i Broby har tidigare tagit emot lantbrevbärarröster och förtidsröster samt förmedlat
dem till Valnämnden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 9/14
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§7

Utkvittering av förtidsröster till Valnämnden
Valnämndens beslut:
-

Valnämnden utser ordföranden Thomas Bengtsson, Rebecca Klintefors, Inger Gustafsson
och Mats Möller att var för sig kvittera ut rösterna.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har att utse personer som får kvittera ut förtidsröster till Valnämnden.

Beslutet skickas till:
Posten
De berörda

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 10/14
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§8

Valskjutsar
Valnämndens beslut:
-

Administrativa personalen får i uppdrag att komma överens med Östra Göinge Taxi AB
angående valskjutsar på valdagen den 25 maj.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har vid föregående val erbjudit skjuts till och från vallokalen på valdagen med
Östra Göinge Taxi AB för de som inte har möjlighet att på något vis ta sig dit.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 11/14
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§9

Utläggning av valsedlar i röstningslokaler och vallokaler
Valnämndens beslut:
-

Valnämnden beslutar att röstmottagarna vid röstningslokalerna och vallokalerna följer
förslaget på hur valsedlar placeras i valsedelsställ.

Sammanfattning av ärendet
Valmyndigheten har tagit fram en affisch som visar förslag på hur valsedlar placeras i valsedelsställ.
Affischen får endast användas om valnämnden har beslutat om samma ordning och sätts upp i
alla röstningslokaler och vallokaler.

Beslutet skickas till:
Samtliga valdistrikt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 12/14
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§ 10

Meddelanden
Valnämndens beslut:
-

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Följande inkomna beslut och meddelanden redovisas:
-

KF § 78 2013-12-19 Internbudget för politiken 2014
KF § 7 2013-02-21 Val av ny ersättare i valnämnden Kenneth Johannesson (S) efter Alf
Nilsson
KF § 67 2013-09-19 Avsägelse av uppdrag som ledamot, Birger Fahlby (FP)

Valmyndigheten
- Nyhetsbrev 2013:6

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 13/14
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§ 11

Arvode för röstmottagare
Valnämndens beslut:
-

Valnämnden ger den administrativa personalen i uppdrag att undersöka vilket arvode som
utgick till röstmottagarna vid valet 2010.
Informationen delges Valnämnden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 14/14

