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Valnämnden

§ 12

Dnr 157

Val av justerare
Beslut
Ordförande Kjell GG Johansson (M) och Tina Lindqvist (S) utses att justera
dagens protokoll.
________________
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Valnämnden

§ 13

Dnr 16

Beslut om grunder för rekrytering av röstmottagare
Sammanfattning
Diskrimineringsombudsmannen uttalade vid EU-valet år 2009 att
diskriminering på grund av ålder inte får förekomma vid rekrytering av
valförrättare. Nyköpings kommun tilldömdes på grund av ett
diskrimineringsfall att betala 50 000 kr till en person född 1937.
Diskrimineringsombudsmannen uttalade, att det är denna typ av
slentrianmässig bedömning som ofta drabbar äldre personer. En individuell
bedömning måste företas.
Bedömning
För att kunna få en generationsuppblandning finns skäl att inför både EUvalet och de svenska valen få till en föryngring. Vidare för att upprätthålla en
hög kompetens på röstmottagare erbjuder inför årets superval de
röstmottagare som anmält sitt intresse att genomgå en utbildning och efter
utbildningen svara på ett antal frågor. Ett godkänt resultat ger möjlighet att
bli godkänd röstmottagare.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att röstmottagare som genomgått den utbildning som
valmyndigheten tillhandahåller och blir godkända genom att lämna in ett
utbildningsbevis om godkänt resultat på testet efter utbildningen.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamöterna Agneta Wildros (S), Peter
Bowin (V), Christer Leksell (SD), Chatarina Christensson (S), Birgitta
Nilsson (C), Tina Lindqvist (S), Christoffer Laz (M), tj ersättare Gert-Eric
Gerdtsson (FP), ersättare Johannes Chen (KD).
Beslut
Valnämnden beslutar att röstmottagare som genomgått den utbildning som
valmyndigheten tillhandahåller blir definitivt godkända genom att lämna in
ett utbildningsbevis med godkänt resultat på valtestet efter utbildning.
________________
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Valnämnden

§ 14

Dnr 24

Vallokaler och röstmottagningslokaler
Sammanfattning
Valdistrikten är tidigare beslutade av Valnämnden. Nu föreligger ett förslag
till vallokaler och röstmottagningslokaler inom valdistriktet, vilka avser valet
till Europaparlamentet den 25 maj 2014. Som utgångspunkt ligger de
vallokaler och röstmottagningslokaler med de nummer som finns hos
Länsstyrelsen såsom Regional Valmyndighet från förra valet.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar fastställa val- och röstmottagningslokaler enligt
bilagor.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamot Christoffer Laz (M) samt
ersättare Johannes Chen (KD).
Beslut
Valnämnden beslutar fastställa val- och röstmottagningslokaler enligt
bilagor.
________________
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§ 15

Dnr 15

Avtal om vallokaler
Sammanfattning
Avtal har träffats om vallokaler med Svenska Kyrkan om Bredåkra
församlingshem som vallokal den 25 maj 2014.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar godkänna upprättat avtal.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M).
Beslut
Valnämnden beslutar godkänna upprättat avtal om vallokaler med Svenska
kyrkan.
________________
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Valnämnden

§ 16

Dnr 14

Avtal om röstmottagningslokaler på valdagen den 25
maj 2014 och den 14 september 2014
Sammanfattning
Avtal har träffats med Hallabro Samhällsförening, Föreningen Leråkra
Bygdegård och Belganets Samhällsförening.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar fastställa upprättade avtal.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M).
Beslut
Valnämnden beslutar fastställa upprättade avtal med Hallabro
Samhällsförening, Föreningen Leråkra Bygdegård och Belganets
Samhällsförening.
________________
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Valnämnden

§ 17

Dnr 2014-000007 111

Information om röstmottagare i vallokaler
Sammanfattning
Presentation av arbetet med listan över röstmottagare till Europapalamentsvalet 2014 redovisas för ledamöterna av valadministratör Leona
Öberg. Arbetet fortskrider och dagligen inkommer personer med sina
definitiva anmälningar att delta som röstmottagare och i utbildning.
Presenterades även hur valkansliet arbetar med rekryteringen.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamöterna Agneta Wildros (S), Peter
Bowin (V), Christer Leksell (SD), Chatarina Christensson (S), Birgitta
Nilsson (C), Tina Lindqvist (S), Christoffer Laz (M), tj. ersättare Gert-Eric
Gerdtsson (FP), ersättare Johannes Chen (KD).
Under debatten lyfts frågor kring arvode för röstmottagare samt att vissa
politiker är strukna från föreslagna listor, men andra inte. Dessa frågor läggs
till som ny punkt på dagordningen under övriga ärenden.
Beslut
Valnämnden beslutar notera informationen till protokollet och ta upp
arvodesfrågan under övriga ärenden.
________________
Exp.
Kjell GG Johansson
Birgitta Nilsson
Tina Lindqvist
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Valnämnden

§ 18

Dnr 23

Utläggning och placering av valsedlar i vallokaler,
röstmottagningslokaler och förtidsröstningslokaler
Sammanfattning
Den Centrala Valmyndigheten ser en fördel i att valsedlar placeras i
bokstavsordning för att röstmottagare ska kunna hålla en god ordning och att
väljare ska kunna möta en bra struktur bland valsedlar samt att de som ska
fylla på lätt och smidigt kan hantera valsedlarnas placering.
Följande partier har ansökt om och fått beslut om att få sina valsedlar
utlagda.
- Arbetarpartiet- socialdemokraterna
- Centerpartiet
- Feministiskt Initiativ
- Folkpartiet Liberalerna
- Junilistan
- Kristdemokraterna
- Miljöpartiet de gröna
- Moderaterna
- Piratpartiet
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar
1. Valsedlar utplaceras i därför avsedda valsedelsställ i bokstavsordning
och ska gälla samtliga valsedlar i samtliga val- och röstningslokaler.
2. Information om vilka valsedlar som läggs ut och hur man använder
valsedlarna ska placeras i anslutning till valsedlarna i val- och
röstningslokalerna.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamot Stefan Österhof (S), tj.
ersättare Stefan Lindström (RP) samt ersättare Johannes Chen (KD).
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Valnämnden

Beslut
Valnämnden beslutar att valsedlar utplaceras i därför avsedda valsedelsställ i
bokstavsordning och ska gälla samtliga valsedlar i samtliga val- och
röstningslokaler.
Information om vilka valsedlar som läggs ut och hur man använder
valsedlarna ska placeras i anslutning till valsedlarna i val- och
röstningslokalerna.
________________
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Valnämnden

§ 19

Dnr 2014-000006 111

Code of Conduct
Sammanfattning
Code of Conduct är en uppförandekod med riktlinjer för hur ett en
organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och
miljömässigt riktigt sätt. Koden kan vara framtagen av företaget eller
organisationen själv, eller av två parter i ett ömsesidigt samarbete kring
exempelvis uppträdande och agerande under ett demokratiskt val.
En uppförandekod har status av ett frivilligt åtagande.
Bedömning
Det är den Centrala valmyndighetens mening med hänsyn till problem av
propaganda och marknadsföring i anslutning till vallokalen, som kändes
otillfredställande för de röstande, att Valnämnden avtalar ett Code of
Conduct med de partier som deltar i valen.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar anta det förslag till överenskommelse om Code of
Conduct med partierna som ställer upp i Europaparlamentsvalet och de
svenska valen som ordföranden diskuterat med de olika gruppledarna och
erhåller delegation på att teckna en sådan överenskommelse.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M) samt ledamot Christoffer Laz (M).
Beslut
Valnämnden beslutar anta det förslag till överenskommelse om Code of
Conduct med partierna som ställer upp i Europaparlamentsvalet och de
svenska valen som ordföranden diskuterat med de olika gruppledarna och
erhåller delegation på att teckna en sådan överenskommelse.
________________
Exp.
Partierna i Ronneby Kommun
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Valnämnden

§ 20

Dnr 2014-000005 111

Delegationsrätt
Sammanfattning
Om röstmottagare av någon anledning inte kan delta i valarbetet måste nya
röstmottagare sättas in.
Förslag till beslut
Valnämnden utser ordförande eller vice ordförande att företa fyllnadsval av
röstmottagare.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M).
Beslut
Valnämnden beslutar att utse ordförande eller förste och andre vice
ordförande att företa fyllnadsval av röstmottagare.
________________
Exp.
Kjell GG Johansson
Birgitta Nilsson
Tina Lindqvist
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Valnämnden

§ 21

Dnr 2014-000004 111

Personalbefrämjande åtgärder
Sammanfattning
Valadministrationens personal utför ett hårt och pressat arbete under en
intensiv tid före, under och efter ett val.
Bedömning
Det finns skäl för Valnämnden att visa sin uppskattning för
valadministrationens personal, som lägger ner ett stort arbete utöver sin
normala arbetsbörda för att få till stånd förutsättningar för ett demokratiskt
val.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att valadministrationens personal får genomföra en
personalbefrämjande aktivitet efter valet till Europaparlamentet, vilken
bekostas av Valnämnden.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M) samt tj. ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Christer Leksell (SD) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Kjell GG Johansson (M), ställer proposition på yrkandet och
finner att Valnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Valnämnden beslutar att valadministrationens personal får genomföra en
personalbefrämjande aktivitet efter valet till Europaparlamentet, vilken
bekostas av Valnämnden, med en maxkostnad om 10 tkr.
________________
Exp.
Leona Öberg
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Valnämnden

§ 22

Dnr 2014-000003 111

Delegationsbeslut / Kommunombud
Sammanfattning
För att ge medborgare möjlighet att rösta oavsett vilka hinder man har för att
ta sig till val- eller röstmottagningslokal finns möjlighet att utse kommunala
bud.
Bedömning
Valnämnden har lämnat i uppdrag åt kommunjuristen att utse kommunala
bud.
Förslag till beslut
Som kommunala bud vid Europaparlamentsvalet och de svenska valen utses
Camilla Norrman, Disa Kristinsdottir Käppi, Damian Ribensköld och Daniel
Landerholm
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M).
Beslut
Valnämnden beslutar att utse följande tjänstemän: Camilla Norrman, Disa
Kristinsdottir Käppi, Damian Ribensköld och Daniel Landerholm till
kommunala bud vid Europaparlamentsvalet och de svenska valen.
________________
Exp.
Camilla Norrman
Disa Kristinsdottir Käppi
Damian Ribensköld
Daniel Landerholm
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Valnämnden

§ 23

Dnr 2014-000002 111

Attesträtt
Sammanfattning
Ronneby kommuns attesträtt anger att varje nämnd inom sitt ansvarsområde
ska utse attestanter.
Förslag till beslut
Som beslutsattestanter utses för valnämndens ordförande att attestera för
ledamöter, förste och andre vice ordförandena. För ordföranden attesteras
transaktioner av andre vice ordföranden.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M).
Beslut
Valnämnden beslutar att Valnämndens ordförande utses som beslutsattestant
för ledamöter, samt förste och andre vice ordföranden. För ordföranden
attesteras transaktioner av andre vice ordföranden.
________________
Exp.
Kjell GG Johansson
Birgitta Nilsson
Tina Lindqvist
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Valnämnden

§ 24

Dnr 2014-000001 111

Schema för Valnämnden - Svenska valen 2014
Sammanfattning
Presentation av schema för svenska valen 2014 redovisas för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamöterna Birgitta Nilsson (C),
Agnetha Wildros (S) samt tj. ersättare Gerdt-Eric Gerdtsson (FP).
Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna schemat för svenska valen 2014, att
notera presentationen till protokollet samt uppdrar åt valkansliet att vidare
undersöka möjlig förtidsröstning på Knut- Hahnsskolan och
Naturbruksgymnasiet.
________________
Exp.
Leona Öberg
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Valnämnden

§ 25

Dnr 2014-000008 111

Information
Sammanfattning
Kommunjurist Leona Öberg informerar om:
-

Statsbidrag, 459 153 kr inför respektive val.

-

Processkartläggning som är under arbete, checklistor till
kartläggningen behandlas.

-

Transportschema är fastställt.

-

Utbildningsdagarna är klara, den 8 och 13 maj kl.18:00-21:00 i
Stadshuset.

-

Förtidsröstmottagare är klara.Arbetet med röstmottagare till
vallokaler pågår.

-

Vissa manualer från valmyndigheten saknas fortfarande.

-

Administrationen till höstens val pågår.

-

På valportalssidan, www.val.se, finns information om valen 2014. På
samma sida finns tre utbildningsfilmer samt test för utbildningsbevis.

-

Avtalen med ansvariga för vallokaler är klara, med ett undantag.

-

Politikerrum med telefon samt PC har upprättats och står till
Valnämndens förfogande.

Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M) samt ledamot Christoffer Laz (M).
Under debatten påtalar Christoffer Laz (M) vikten av att information om
valen finns tillgängligt på minoritetsspråk, även i vallokalerna.
Beslut
Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 26

Dnr 159

Budgetinformation
Sammanfattning
Kommunjurist Leona Öberg informerar ledamöterna om;
-

Att arvoden och löner har slagits samman i budgeten för
valnämnden.

-

Vikten av att särskilja Europaparlamentsval och Riksdagsval för
tydlighet.

Beslut
Valnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 27

Dnr 158

Övriga ärenden
Sammanfattning
Agnetha Wildros (S) tar upp frågan om arvode för röstmottagare och vill att
information om förändrad arvodesersättning ska sändas ut. I dagsläget ska
ersättningen följa arvodet för förtroendevalda.
Agnetha Wildros (S) påtalar även att vissa politiker är strukna som
röstmottagare medan andra står kvar på listan.
Deltar i debatten
Ordförande Kjell GG Johansson (M), ledamöterna Agnetha Wildros (S),
Chatarina Christensson (S), Peter Bowin (V), Christoffer Laz (M), Birgitta
Nilsson (C), tj. ersättare Christer Leksell (SD) samt ersättare Johannes Chen
(KD).
Presidiet ajournerar sig för överläggning i 7 min.
Yrkanden
Tina Lindqvist (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V) att ärendet
återremitteras och att presidiet får i uppdrag att arbeta vidare med
utformningen av listor för röstmottagare och återkomma vid nästa möte.
Propositionsordning
Ordförande Kjell GG Johansson (M) ställer proposition på yrkandet och
finner att Valnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Valnämnden beslutar att ett extra sammanträde ska avhållas den 14 april
kl.13:15 gällande arvode samt listor för röstmottagare och att presidiet får i
uppdrag att arbeta vidare i ärendet och återkomma vid nästa sammanträde.
________________
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