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Dnr: 3-2014

§ 18 Vallokaler RKL 2014
Valnämndens beslut
1. Valnämndens beslut 2014-02-25, § 2, revideras så att fritidsgården i Tågarp ersätts av
församlingshemmet i Tågarp som vallokal.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden beslutade 2014-02-25, § 2, att följande lokaler skulle användas som vallokaler:
Svalöv Södra: Heleneborgsskolan (klassrum), Svalöv Norra: Heleneborgsskolan (klassrum)
Teckomatorp: Parkskolan (klassrum), Billeberga: Billeshögskolan (matsalen), Tågarp:
Fritidsgården, Kågeröd: Lunnaskolan (biblioteket), Röstånga: Midgårdskolan (biblioteket) och
Ask: F d skolan.
Efter valet i maj konstaterades att fritidsgården i Tågarp inte är lämplig att använda som val- och
röstningslokal p.g.a. den smala väg som leder ner till lokalen. Valnämnden beslutade 2014-0524, § 16, att uppdra åt nämndens presidium att undersöka möjligheten att använda en annan
lokal. Presidiet har föreslagit att församlingshemmet i Tågarp ska användas.
Vallokalerna är öppna kl. 08.00-20.00.
Valnämnden kommer också att ordna röstmottagning i Stenestad under valdagen. Väljarna
kommer att ges möjlighet att förtidsrösta i samtliga vallokaler.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2014-02-25, § 2
Valnämndens protokoll 2014-05-24, § 16

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Winér (S), Leif Johansson (S) och Leif Hägg (M): Valnämndens beslut 2014-02-25, § 2,
revideras så att fritidsgården i Tågarp ersätts av församlingshemmet i Tågarp som vallokal.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 3-2014

§ 19 Röstningslokaler RKL 2014
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslut 2014-02-25, § 16, ersätts med följande beslut gällande röstningslokaler
och öppettider under förtidsröstningen 2014-08-27--2014-09-14:
Svalöv Huvudbiblioteket: 27-29/8 ons, fre: 13-16.30, tors: 10-18.30. 1-13/9 mån, tors: 1018.30, tis: 10-16.30, ons, fre: 13-16.30, lör: 10.30-13.00
Teckomatorp Parkskolan/Biblioteket: mån, ons: 10-13.45, 16-18.45, tis: 9-12.45
Billeberga Billeshögskolan/Biblioteket: mån, tors: 14-18.15, fre: 9-12.45
Kågeröd Lunnaskolan/Biblioteket: mån, ons: 10-13.45, 16-18.45
Röstånga Midgårdskolan/Biblioteket: tis: 10-11.45, 13-18.15, tors: 10-12.45, 14-18.15
Tågarp Församlingshemmet: tis: 8-9.45, tors: 17-18.45
Svalöv Fridhems folkhögskola: fre: 10.30-15.00
Stenestad Biblioteksföreningens lokal: 14/9 kl 10-12, 15-17
Valnämndens ordförande bemyndigas att efter samråd med vice ordförande, innan dess att
öppettiderna tryckts på röstkorten, fatta beslut om att tillfälligt begränsa eller utöka
öppettiderna för dessa röstningslokaler.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden beslutade 2014-02-25, § 16 att följande röstningslokaler och öppettider skulle gälla
vid valen 2014: Svalöv Huvudbiblioteket (fr.o.m. 18 dagar före resp val), Teckomatorp
Parkskolan/Biblioteket (v. 20-21, v. 36-37), Billeberga Billeshögskolan/Biblioteket (v. 20-21, v 3637), Kågeröd Lunnaskolan/Biblioteket (v. 20-21, v 36-37) och Röstånga
Midgårdskolan/Biblioteket (v. 20-21, v 36-37). Vid något eller några tillfällen skulle förtidsröstning
också vara möjlig i fritidsgården i Tågarp, på Svalövs gymnasium, Fridhems folkhögskola och i
blioteksföreningens lokal i Stenestad (valdagen).
Efter valet i våras har konstaterats önskemål om förändringar gällande lokaler och öppettider.
Nämndens presdium har föreslagit att samtliga ordinarie röstningslokaler ska öppna fr.o.m. 201408-27. För ett antal röstningslokaler har också reviderade öppettider föreslagits för att få mer
öppethållande på eftermiddagar och kvällar. Presidiet har också föreslagit att fritidsgården i
Tågarp ska ersättas som röstningslokal av församlingshemmet i Tågarp samt att ingen
förtidsröstning ska anordnas på Svalöfs gymnasium p.g.a. lågt intresse.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2014-02-25, § 16
Valnämndens protokoll 2014-05-24, § 16
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: VN 2-2014

§ 20 Revideringar - Röstmottagare i vallokal
Valnämndens beslut
1. Följande revideringar ang röstmottagare i vallokal, inkl ordförande och vice ordförande i
respektive distrikt, utses enligt följande:
Konga Ask: Börje Larsson avgår och ersätts med Kate Haeggström som nu är ersättare.
Svalöv Södra: Kerstin Sörngård Thulin (ers) ersätter Sven Wallquist som ordinarie. Sven
Wallquist utses till ersättare.
Teckomatorp: Stig Lampa (ers) ersätter Ingrid Wifvesson som ordinarie. Ingrid Wifvesson
utses till ersättare.
Tågarp: Anna Fritzheimer utses till ordförande.
2. Nämndens ordförande bemyndigas att efter samråd med vice ordförande fatta beslut om
ev. fyllnadsval inför valdagen den 14 september.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska utse röstmottagare till vallokalerna i kommunen.
Nämnden fattade 2014-04-10, § 11, beslut om att utse röstmottagare till vallokalerna, inklusive
ordförande och vice ordförande i respektive distrikt. Nämnden beslutade därefter om ett antal
revideringar p.g.a. röstmottagare som meddelat förhinder m.m. 2014-05-24, § 15.
Efter valet i maj har konstaterats att ett antal förändringar behöver göras bland röstmottagarna
inför valet i september.
Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2014-04-10, § 11
Valnämndens protokoll 2014-05-24, § 15
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 21 Lokala instruktioner och uppdragsbeskrivning för ordf/vice ordf
Valnämndens beslut
1. Lokala instruktioner för val- resp röstningslokal samt uppdragsbeskrivning för ordf/vice
ordförande antas.

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 kan därigenom minskas.
Valnämnden har tidigare beslutat om lokala instruktioner/uppdragsbeskrivningar inför valet 2010
(VN 2010-08-19, § 15) samt EP-valet 2014 (VN 2014-04-10, § 12).

Beslutsunderlag
Förslag till lokala instruktioner för val- resp röstningslokal samt uppdragsbeskrivning för
ordförande och vice ordförande i vallokal, daterade 2014-07-30.
Valnämndens protokoll 2010-08-19, § 15
Valnämndens protokoll 2014-04-10, § 12
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 22 Övrigt
Valnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Ett bidrag för fika på valdagen om 250 kr betalas ut i efterhand till respektive distrikts
ordförande.
3. Följande tillägg görs till grundläggande krav/meriter för röstmottagare: Den person som står
på första plats på partiernas namnvalsedlar till riksdags, region- och kommunfullmäktigevalen
får inte tjänstgöra i val- eller röstningslokal. En röstmottagare ska ha fyllt 18 år senast på
valdagen.

Sammanfattning av ärendet
a) Ekonomisk uppföljning EP-valet
För genomförandet av EP-valet hade 200 tkr budgeterats för valdagen, och 230 tkr beviljats kommunen i
statsbidrag för förtidsröstniningen. Totalt sett redovisas en mindre positiv avvikelse. Det finns utrymme för något
ökade kostnader i samband med förtidsröstningen vilket behövs med tanke på de utökade öppettiderna inför
höstens val.

b) Ersättning för fika i vallokalerna (dnr 2-2013)
I utvärderingen efter EP-valet kom synpunkter om att ett bidrag för fika ska betalas ut till röstmottagarna i
vallokal.

c) Grundläggande meriter/krav (dnr 2-2014)
Vallagskommittén som arbetade fram underlaget till den nya vallag som nu beslutats diskuterade ett ev. förbund
för personer på partiers namnvalsedlar att tjänstgöra som röstmottagare. Förslaget gick inte igenom men
diskussionen om röstmottagares partipolitiska engagemang har aktualiserats. Nämnden har tidigare diskuterat
krav på att röstmottagare inte ska stå överst på partiernas listor i det val som ska genomföras. Det finns också
behov av att förtydliga att röstmottagare ska ha fyllt 18 år senast på valdagen.

d) Fördelning av förtidsröster till valdistrikten
Fördelningen av förtidsröster kommer att göras dagen innan valet av nämndens presidium.

e) Onsdagsräkning
Till onsdagsräkningen kommer erfarna röstmottagare/ordförande från vallokalerna att kallas in för tjänstgöring.

f) Kommande sammanträden för valnämnden - Uppföljning efter valet 14/9
Valdistriktens ordförande och vice ordförande kallas till en uppföljningsträff tillsammans med valnämnden.
Premininär tid: 2014-10-02, kl 18.30.

Protokollet ska skickas till:
-
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