PROTOKOLL

1(16)

Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

Plats och tid

Hövdingasalen, Ale torg, kl 14:00 - 15:00

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Sune Rydén (KD), ordförande
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Klas Nordh (FP)
Ingemar Othzén (C)
Kerstin Grund (S) tjg. för Björn Norberg (S)
Catharina Eliasson (S)
Jarl Karlsson (S)
Birgitta Andersson (V)

Närvarande ersättare

Daniel Mörner (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Madeleine Olofsson (FP)
Göran Svensson (KD)
Stefan Hagman (S)

Övriga deltagande

Håkan Spång, administrativ chef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare

Utses att justera

Jarl Karlsson och Ingemar Othzén

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7,
Nödinge 2014-03-19

Underskrifter

Paragrafer: 1-10

Sekreterare:
Torbjörn Hall
Ordförande:
Sune Rydén
Justerande:

Justerande:
Jarl Karlsson

Ingemar Othzén

PROTOKOLL

2(16)

Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2014-03-18

Datum för anslags uppsättande

2014-03-19

Datum för anslags nedtagande

2014-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Torbjörn Hall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

3(16)

Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

4(16)

Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

KS0209/13
VN § 1

Utnämning av kommunala bud vid valen 2014
Valnämnden beslutade 2013-11- 04 § 3 att ersätta institutionsröstningen med två stycken
kommunala bud. Utnämningen av buden är delegerat till Valnämndens arbetsutskott enligt
valnämndens delegeringsordning punk 6.
Valnämndens arbetsutskott beslutade 2014-03-04 § 3 att utse Ulf-Göran Solving till
kommunalt bud. Då nominering av ytterligare ett kommunalt bud saknades vid
arbetsutskottets sammanträde togs ärendet upp för behandling under dagens sammanträde
med valnämnden.
Nämnden konstaterar att även vid dagens sammanträde saknas nominering av kommunalt
bud. Ingela Nordhall (AD) föreslår därför att ärendet utgår.

Beslut
1.

Valnämnden beslutar att ärendet utgår.

___
Beslutsexpediering
Valnämndens arbetsutskott

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

5(16)

Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

KS0213/13
VN § 2

Kompletterande beslut angående lokaler för
förtidsröstning vid allmänna valen 2014
Valnämnden beslutade 2013-11-04 § 6 att uppdra till arbetsutskottet att göra en lokalöversyn i
Nol. Beträffande lämplig röstningslokal 10-11 september i Nol föreslår sektor
kommunstyrelsen att Sportlifes foajé används som lokal för förtidsröstning. Lokalen är
lämpligast utifrån geografisk lokalisering, tillgänglighetssynpunkt och dess goda möjligheter till
skyltning och hänvisning.
Beslutsunderlag

•
•

Valnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-04 § 5.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-03-10.

Arbetsutskottets beslutsförslag till valnämnden
1.

Valnämnden beslutar att använda Sportlifes foajé som röstningslokal 10-11 september
för förtida röstningen i allmänna val 2014.

Beslut
1.

Valnämnden beslutar att använda Sportlifes foajé som röstningslokal 10-11 september
för förtida röstningen i allmänna val 2014.

___
Beslutsexpediering
Sportlife i Nol

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

KS0045/14
VN § 3

Placering av valsedlar vid val till
Europaparlamentet 2014
Röstmottagarna ansvarar för att det är ordning bland valsedlarna, både de valsedlar som
kommunen är skyldig att lägga ut och de valsedlar som partierna själva kommer med. Det är
också viktigt att alla valsedlar presenteras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt.
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas. Valmyndigheten rekommenderar att
valnämnden i respektive kommun fattar beslut om hur valsedlarna ska placeras i
valsedelställen för att underlätta för röstmottagarna. Inför båda valen 2014 rekommenderar
valmyndigheten att kommunernas valnämnd beslutar att placera valsedlarna i bokstavsordning.
Vidare har Valprövningsnämnden och Justitieombudsmannen fattat beslut i frågor som rör
placering av valsedlar där man poängterar att övriga partiers valsedlar inte får särskiljas från
ordinarie partiers valsedlar, till exempel läggas på ett separat bord i annan del av lokalen.
Valmyndigheten skriver att om kommunen väljer att placera valsedlar i bokstavsordning bör
det gälla samtliga partier (inte bara de valsedlar som valnämnden enligt lag ska tillhandahålla),
varvid en del valsedlar kan komma att sorteras om för att hamna rätt i bokstavsordningen.
Sektor kommunstyrelsen anser att valnämnden bör besluta i enlighet med Valmyndighetens
rekommendation 2014, det vill säga placering utifrån partiernas bokstavsordning.
Beslutsunderlag

•
•
•

Valnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-04 § 6.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-03-10.
Valmyndighetens nyhetsbrev till kommunerna 2014:2 med bilagor.

Arbetsutskottets beslutsförslag till valnämnden
1.
2.

Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning utifrån partinamnet
på valsedeln. Detta ska gälla samtliga partiers valsedlar, inte enbart de som valnämnden
enligt lag är skyldig att placera ut.
Beslutet gäller kommunens samtliga val- och röstningslokaler och bör finnas uppsatt i
anslutning till valsedelsborden.

Yrkande

Jarl Karlsson (S) yrkar att respektive lokalt parti tillställs nämndens beslut.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

7(16)

Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att valnämnden
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Jarl Karlssons tilläggsyrkande och finner att valnämnden
bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.
3.

Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning utifrån partinamnet
på valsedeln. Detta ska gälla samtliga partiers valsedlar, inte enbart de som valnämnden
enligt lag är skyldig att placera ut.
Beslutet gäller kommunens samtliga val- och röstningslokaler och bör finnas uppsatt i
anslutning till valsedelsborden.
Beslutet ska tillställas respektive lokalt parti.

___
Beslutsexpediering
Gruppledare för respektive lokalt parti

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

KS0046/14
VN § 4

Placering av valsedlar vid allmänna val 2014
Röstmottagarna ansvarar för att det är ordning bland valsedlarna, både de valsedlar som
kommunen är skyldig att lägga ut och de valsedlar som partierna själva kommer med. Det är
också viktigt att alla valsedlar presenteras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt.
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas. Valmyndigheten rekommenderar att
valnämnden i respektive kommun fattar beslut om hur valsedlarna ska placeras i
valsedelställen för att underlätta för röstmottagarna. Inför båda valen 2014 rekommenderar
valmyndigheten att kommunernas valnämnd beslutar att placera valsedlarna i bokstavsordning.
Vidare har Valprövningsnämnden och Justitieombudsmannen fattat beslut i frågor som rör
placering av valsedlar där man poängterar att övriga partiers valsedlar inte får särskiljas från
ordinarie partiers valsedlar, till exempel läggas på ett separat bord i annan del av lokalen.
Valmyndigheten skriver att om kommunen väljer att placera valsedlar i bokstavsordning bör
det gälla samtliga partier (inte bara de valsedlar som valnämnden enligt lag ska tillhandahålla),
varvid en del valsedlar kan komma att sorteras om för att hamna rätt i bokstavsordningen.
I Ale kommun beslutade valnämnden (VN § 3/2010) att inför allmänna val 2010 placera
valsedlar i första hand i storleksordning utifrån mandatfördelningen i riksdagen, i andra hand
utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige och i tredje hand utifrån
mandatfördelningen i landstingsfullmäktige. Sektor kommunstyrelsen anser att valnämnden
istället bör besluta i enlighet med Valmyndighetens rekommendation 2014, det vill säga
placering utifrån partiernas bokstavsordning.
Beslutsunderlag

•
•
•

Valnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-04 § 7.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-03-10.
Valmyndighetens nyhetsbrev till kommunerna 2014:2 med bilagor.

Arbetsutskottets beslutsförslag till valnämnden
1.
2.

Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning utifrån partinamnet
på valsedeln. Detta ska gälla samtliga partiers valsedlar, inte enbart de som valnämnden
enligt lag är skyldig att placera ut.
Beslutet gäller kommunens samtliga val- och röstningslokaler och bör finnas uppsatt i
anslutning till valsedelsborden.

Yrkande

Jarl Karlsson (S) yrkar att respektive lokalt parti tillställs nämndens beslut.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att valnämnden
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Jarl Karlssons tilläggsyrkande och finner att valnämnden
bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.
3.

Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning utifrån partinamnet
på valsedeln. Detta ska gälla samtliga partiers valsedlar, inte enbart de som valnämnden
enligt lag är skyldig att placera ut.
Beslutet gäller kommunens samtliga val- och röstningslokaler och bör finnas uppsatt i
anslutning till valsedelsborden.
Beslutet ska tillställas respektive lokalt parti.

___
Beslutsexpediering
Gruppledare för respektive lokalt parti

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(16)

Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

KS0042/14
VN § 5

Arvode för medverkan vid röstmottagning och
röstsammanräkning vid val 2014
Enligt ”Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun” utgår arvode till
ordförande, förtroendevalda och övriga medhjälpare i valförrättning och röstsammanräkning i
samband med allmänna val och val till Europarlamentet. Kommunfullmäktige beslutade 200304-28 § 74, att delegera åt Valnämnden att fastställa arvoden m.m. inom beviljat
kommunbidrag.
Under 2014 anordnas två val – allmänna val och val till Europaparlamentet. Förslaget är att
samma ersättningsnivåer gäller vid båda valen. Nedan presenteras förslag för ersättning vid
deltagande i ett av de två valen:
Beslutsunderlag

•
•
•

Valnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-04 § 8.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-03-10.
Bilaga.

Arbetsutskottets beslutsförslag till valnämnden
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till ordföranden i valdistrikten med 3106
kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar, hämtning av röstlängd m.m.,
iordningsställande av vallokalen inför och efter valdagen, information/utbildning till
röstmottagarna samt tjänstgöring på valdagen m.m.
Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till vice ordförande i valdistrikten med
2679 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar, iordningsställande av
vallokalen inför och efter valdagen samt tjänstgöring på valdagen m.m.
Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till övriga röstmottagare med 2158 kr för
genomförande av valdagen.
Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till de röstmottagare som är reserver med
1079 kr.
Valnämnden beslutar att fast arvode utgår till kommunala bud med 2158 kr
Valnämnden beslutar att fast arvode utgår till Valnämndens ordförande och 1:e vice
ordförande med 3106 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar m.m.
samt tjänstgöring på valdagen.
Valnämnden noterar att arvode utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser vid
Valnämndens onsdagsräkning.
Valnämnden beviljar respektive distrikts ordförande att köpa in förtäring till valdagen till
ett belopp på högst 800 kr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

Yrkande

Jarl Karlsson (S) yrkar att arbetsutskottets beslutsförslag i beslutspunkt 3:
Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till övriga röstmottagare med 2158 kr
för genomförande av valdagen.
ersätts med:
Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till övriga röstmottagare med 2500 kr
för genomförande av valdagen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Jarl
Karlssons yrkande och finner att valnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.

Beslut
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till ordföranden i valdistrikten med 3106
kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar, hämtning av röstlängd m.m.,
iordningsställande av vallokalen inför och efter valdagen, information/utbildning till
röstmottagarna samt tjänstgöring på valdagen m.m.
Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till vice ordförande i valdistrikten med
2679 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar, iordningsställande av
vallokalen inför och efter valdagen samt tjänstgöring på valdagen m.m.
Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till övriga röstmottagare med 2158 kr för
genomförande av valdagen.
Valnämnden beslutar att ett fast arvode utgår till de röstmottagare som är reserver med
1079 kr.
Valnämnden beslutar att fast arvode utgår till kommunala bud med 2158 kr
Valnämnden beslutar att fast arvode utgår till Valnämndens ordförande och 1:e vice
ordförande med 3106 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar m.m.
samt tjänstgöring på valdagen.
Valnämnden noterar att arvode utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser vid
Valnämndens onsdagsräkning.
Valnämnden beviljar respektive distrikts ordförande att köpa in förtäring till valdagen till
ett belopp på högst 800 kr.

Reservation

Jarl Karlsson (S) reserverar sig mot valnämndens beslut till förmån för eget yrkande.
___
Beslutsexpediering
Personalavdelningen
Ordförande och vice ordförande i distrikten
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

KS0043/14
VN § 6

Utnämning av ordförande och vice ordförande i
valdistrikten, val till Europaparlamentet 2014
Valnämnden har att besluta om utnämning av ordförande och vice ordförande i kommunens
respektive valdistrikt. Vid dagens sammanträde med valnämnden har inte samtliga nominering
inkommit.
Beslutsunderlag

•
•

Valnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-04 § 9.
Bilageförteckning ordförande och vice ordförande i distrikten.

Arbetsutskottets beslutsförslag till valnämnden
1.

Valnämnden utser ordförande och vice ordförande i varje valdistrikt enligt upprättad
bilageförteckning.

Yrkande

Jarl Karlsson (S) yrkar på att valnämnden beslutar att delegera till valnämndens arbetsutskott
att utse ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt för val till Europaparlamentet
2014. Vidare yrkar han på att valnämndens arbetsutskott ges mandat att tilldela ordförandeoch vice ordförande-posterna utifrån tidigare erfarenhet av valförrättning.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Jarl
Karlssons yrkande och finner att valnämnden beslutar i enlighet med Jarl Karlssons
beslutsförslag.

Beslut
1.
2.

Valnämnden beslutar att delegera till valnämndens arbetsutskott att utse ordförande och
vice ordförande i respektive valdistrikt för val till Europaparlamentet 2014.
Valnämnden beslutar att ge arbetsutskottet mandat att tilldela ordförande- och vice
ordförande-posterna utifrån tidigare erfarenhet av valförrättning.

___
Beslutsexpediering
Valnämndens arbetsutskott

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

KS0044/14
VN § 7

Utnämning av ordförande och vice ordförande i
valdistrikten, allmänna val 2014
Valnämnden har att besluta om utnämning av ordförande och vice ordförande i kommunens
respektive valdistrikt. Vid dagens sammanträde med valnämnden har inte samtliga nominering
inkommit.
Beslutsunderlag

•
•

Valnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-04 § 10.
Bilageförteckning ordförande och vice ordförande i distrikten.

Arbetsutskottets beslutsförslag till valnämnden
1.

Valnämnden utser ordförande och vice ordförande i varje valdistrikt enligt upprättad
bilageförteckning.

Yrkande

Jarl Karlsson (S) yrkar på att valnämnden beslutar att delegera till valnämndens arbetsutskott
att utse ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt för allmänna val 2014. Vidare
yrkar han på att valnämndens arbetsutskott ges mandat att tilldela ordförande- och vice
ordförande-posterna utifrån tidigare erfarenhet av valförrättning.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Jarl
Karlssons yrkande och finner att valnämnden beslutar i enlighet med Jarl Karlssons
beslutsförslag.

Beslut
1.
2.

Valnämnden beslutar att delegera till valnämndens arbetsutskott att utse ordförande och
vice ordförande i respektive valdistrikt för allmänna val 2014.
Valnämnden beslutar att ge arbetsutskottet mandat att tilldela ordförande- och vice
ordförande-posterna utifrån tidigare erfarenhet av valförrättning.

___
Beslutsexpediering
Valnämndens arbetsutskott

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

KS0064/14
VN § 8

Redovisning av valnämndens delegeringsbeslut
Valnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en
av valnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till valnämnden.
Redovisningen innebär inte att valnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det valnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
•
•
•

Valnämndens arbetsutskott beslut 2014-03-04 § 1 om att fastställa öppettider i
röstningslokaler för förtidsröstningen vid val till Europaparlamentet 2014.
Valnämndens arbetsutskott beslut 2014-03-04 § 2 om att fastställa öppettider i
röstningslokaler för förtidsröstningen vid allmänna val 2014.
Valnämndens arbetsutskotts beslut 2013-03-04 § 4 om att använda Bohus servicehus
istället för Surte bibliotek samt att fastställa Dagcentralen i Älvängen som röstningslokal
vid förtida röstningen i Europaparlamentsvalet 2014.

Beslut
1.

Valnämnden noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

VN § 9

Delgivningar
Kallelser/protokoll

•

Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-14 § 13, Riktlinjer för intern styrning och kontroll
i kommunens nämnder.

Beslut
1.

Valnämnden noterar anmälda delgivningar.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(16)

Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-03-18

VN § 10

Övriga frågor
Ingemar Othzén (C) väcker en fråga angående skötsel av områden i anslutning till vallokaler
varpå nämnden diskuterar frågan.

Beslut
1.

Valnämnden anser att det är viktigt att det är rent och snyggt kring vallokalerna före,
under och efter valdagen.

___
Beslutsexpediering
Sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

