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Dnr: VN 2-2014

§ 11 Röstmottagare i vallokal
Valnämndens beslut
1. Röstmottagare i vallokal, inkl ordförande och vice ordförande i respektive
distrikt, utses enligt bilaga 1.
2. Ersättare för röstmottagare utses i första hand för visst distrikt. Ersättare ska dock vid
behov kunna kallas in till tjänstgöring i annat distrikt.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska utse röstmottagare till vallokalerna i kommunen. Samtliga röstmottagare som
tidigare haft uppdrag i vallokal har kontaktats och allmänheten har haft möjlighet att anmäla
intresse som röstmottagare. Informationen har också förmedlats via partierna i fullmäktige.
Beslutsunderlag
Sammanställning över förslag till röstmottagare, daterad 2014-04-10.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr: 12-2010

§ 12 Lokala instruktioner och uppdragsbeskrivningar
Valnämndens beslut
1. Förslag till lokala instruktioner för förtidsröstning samt valdag EP-val 2014 samt
uppdragsbeskrivning för ordförande och vice ordförande i vallokal fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Som stöd för röstmottagarnas arbete i val- och röstningslokaler finns bl.a. handledningar från
Valmyndigheten. Valnämnden genomför också utbildning för alla röstmottagare. Valmyndigheten
rekommenderar att valnämnden utöver detta fastställer lokala instruktioner om ett antal viktiga
moment under förberedelser, röstning och avslut.
Valnämnden föreslås också fastställa uppdragsbeskrivningar för ordförande och vice ordförande
i vallokal. Genom uppdragsbeskrivningarna blir det tydligare vilket ansvar som ingår i dessa
uppdrag och risken för fel och missförstånd minskar.
Valnämnden beslutade 2010-08-19, § 15, om lokala instruktioner för valen 2010.

Beslutsunderlag
Förslag till lokala instruktioner för förtidsröstning EP-val 2014, daterat 2014-04-03.
Förslag till lokala instruktioner för valdag EP-val 2014, daterat 2014-04-03.
Förslag till uppdragsbeskrivning för ordförande och vice ordförande, daterad 2014-04-03.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: -

§ 13 Övrigt
Valnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Ersättning till röstmottagare
Kommunfullmäktige fattade 2014-03-31, § 29, beslut om att ersättningen till röstmottagare i vallokal 2014
ska vara 231 kr per timme.

b) Röstmottagare under förtidsröstning samt bud
VN 2014-02-25, § 4: Valnämndens ordförande bemyndigas att efter samråd med vice ordförande förordna
röstmottagare till förtidsröstningen. På valnämndens möte 2013-11-27 bemyndigades valnämndens presidium att
förordna kommunala bud till valen 2014. Röstmottagare och bud har utsetts och kallats till utbildning.

c) Tider för röstningslokaler förtidsröstning
Valnämnden har gett ordförande rätt att fatta beslut om öppettider för röstningslokaler i Tågarp, Fritidsgården,
Svalövs gymnasium, Fridhems folkhögskola och Stenestad på valdagen (2014-02-25, § 3) samt att innan dess
att öppettiderna tryckts på röstkorten, fatta beslut om att tillfälligt begränsa eller utöka öppettiderna för de
ordinarie röstningslokalerna. Tider för alla kommunens val- och röstningslokaler har klarmarkerats hos
Valmyndigheten.

d) Kommande sammanträden för valnämnden
Valnämnden sammanträder vid följande tillfällen: 2014-05-24, kl. 10.00, 2014-08-11, kl 19.00, 2014-09-13, kl
10.00.

e) Överenskommelse med Posten ang förtidsröster
Posten kommer att hämta transportera förtidsröster till/från annan kommun mellan kommunhuset/valkansliet och
Postens kontor i Landskrona.

f) Förstanamn på kommunvalslistor i vallokal
Inför höstens val föreslås ett principbeslut om att de personer som står överst på partiernas kommunvalslistor
inte ska tjänstgöra i val- eller röstningslokaler.

g) Onsdagsräkning
Till onsdagsräkningen för EP- och RKL-valen kommer erfarna röstmottagare/ordförande från vallokalerna att
kallas in för tjänstgöring.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

