SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2014-06-09

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, plan 4,, Mälaren, kl. 18:00 – 19:45

Beslutande

Lars Nyberg (S), ordförande
Leif Gladh (S)
Saga Åshage (M)
Bo Claesson (KD)

Stina Lundgren (M), tjg. Ersättare för Ulf Hjalmarsson (M)
Barbro Hillblom (S)
Mats Einarsson (V)

Lars-Göran Liljedahl (S), Marcus Ekman (S), Bo Johansson (S),
Bertil Rolf (TUP) och Göran Pelarhagen (FP)

Ersättare

Övriga deltagande

Stina Lundgren (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, måndagen den 16 juni kl. 16:00

Sekreterare

Paragrafer

34 - 38

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars Nyberg (S)

Justerare

Stina Lundgren (M)

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

Sammanträdesdatum

Valnämnden

2014-06-09

Anslaget den

Nedtas den

2014-06-17

2014-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-09

§ 34
Bekräftelse av beslut om kandidaturer på valsedlar och arbetet som röstmottagare
Beslut

Valnämnden beslutar att avstå från att som röstmottagare använda kandidater på valsedlarna från Botkyrka vid respektive valtillfälle vid Europaparlamentsvalet respektive de allmänna valen.
Sammanfattning

Valnämnden tog ett beslut om att avstå från att använda kandidater från valsedlarna som röstmottagare vid sammanträdet den 18 mars 2013. Detta beslut behöver kompletteras. Beslutet bör gälla kandidater vid respektive val
under ett valår. Under 2014 gäller det således valsedlarna vid de allmänna
valen (Riksdag, Landstings- och Kommunfullmäktige) vid valet 14 september och kandidater till Europaparlamentet vid valet den 25 maj till Europaparlamentet. Det bör dock begränsas till kandidater från Botkyrka.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-09

§ 35
Distribution av röstsedlar vid den kommunala folkomröstningen
Beslut

Tillsammans med kommunens broschyr inför den kommunala folkomröstningen distribueras två ex varje röstsedel (JA, Nej och Blank) till samtliga
hushåll i kommunen. Partierna i fullmäktige ges möjlighet att få 4 000 röstsedlar för sina aktiviteter inför folkomröstningen med undantag för Tullingepartiet som tilldelas 15 000 ex. Upplagan i övrigt behålls till förtidsröstning och vallokalerna.
Valnämndens ordförande får härutöver besluta om tilldelning av ytterligare
röstsedlar.
Sammanfattning

Det har enligt tidigare beslut i Valnämnden tryckts upp ja-sedlar, nej-sedlar
och blanka för var och en till ett antal av tre gånger antalet röstberättigade.
Efter diskussion med informationsansvariga föreslås att 2 ex av alla tre röstsedlarna skickas tillsammans med den neutrala broschyr om folkomröstningen som kommunen distribuerar till samtliga hushåll. I de flesta hushåll
finns normalt två röstberättigade, varför 2 ex av röstsedlarna bör skickas
med. Utöver detta behöver de politiska partierna ha röstsedlar för att dela ut
vid olika aktiviteter, typ dörrknackning och torgmöten. Med endast ett parti
på ja-sidan och övriga på nej-sidan blir situationen annorlunda än när alla
partierna agerar efter sina speciella åsikter och inte har en gemensam linje.
Neutraliteten i Valnämndens beslut i folkomröstningen om en eventuell delning av Botkyrka kräver därför inte att alla partier behandlas lika. I stället
bör Valnämnden sträva efter neutralitet mellan Ja- och Nej-sidan. Tullingepartiet har ett önskemål om 15 000 ja-sedlar för sina aktiviteter, vilket de
därför bör få. Utöver den generella distributionen till alla hushåll (33 500) är
en tilldelning av 4 000 för övriga partier samtidigt möjlig utan att äventyra
tillgången på röstsedlar vid förtidsröstning och vallokaler.

3[6]

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-09

§ 36
Bemanning från valnämnden vid olika aktiviteter i samband
med höstens val
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet
Sammanfattning

Diskussion förs om bemanningen inför, under och efter valen 14 september.
Preliminär bemanningslista sammanställs, bilaga.
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Bemanning RKL hösten 2014

Utbildning för röstmottagare
26/8 Göran Pelarhagen
1/9 Barbro Hillblom
4/9 Lars-Göran Liljedahl
Leif Gladh
Marcus Ekman
Institutionsröstningen 7 september
Ulf Hjalmarsson
Leif Gladh
Lördagen 13 september
Sortering av förtidsröster
Ulf Hjalmarsson
Barbro Hillblom
Stina Lundgren
Göran Pelarhagen
Leif Gladh
Bertil Rolf
Valdagen 14 september
Sortering av förtidsröster
Ulf Hjalmarsson
Barbro Hillblom
Dora Cruz
Bo Claesson
Chaufför
Saga Åshage
Leif Gladh
Mottagning av distrikten (20.00 och natt)
Ulf Hjalmarsson
Lars-Göran Liljedahl
Göran Pelarhagen
Bo Claesson
Marcus Ekman
Leif Gladh
Bertil Rolf

Onsdagsräkningen 17 september
Ulf Hjalmarsson
Barbro Hillblom
Stina Lundgren
Saga Åshage
Bo Claesson
Bo Johansson
Leif Gladh
Marcus Ekman
Bertil Rolf
Dessutom: Håkan Hultgren och Lena Bogne från kommunledningsförvaltningen
Sluträkning för den kommunala folkomröstningen torsdagen 18 september
Ulf Hjalmarsson
Barbro Hillblom
Stina Lundgren
Saga Åshage
Marcus Ekman
Leif Gladh
Bertil Rolf

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-09

§ 37
Erfarenheter från EP-valet - muntlig information/diskussion
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Valnämnden går igenom erfarenheter från genomfört val till Europaparlamentet 25 maj 2014. En sammanställning av erfarenheterna kommer att göras och tillställas valnämnden m.fl.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-09

§ 38
Justering av tidigare beslut inför de allmänna valen och
folkomröstningen den 14 september
Beslut

Beslutas att vallokalen för valdistrikten 8 och 9 vid höstens val flyttas till
Rikstens skolas matsal och att vallokalen för distrikten 19 och 20 flyttas till
Storvretsskolans matsal. Beslutas att för höstens val ta bort Tornets äldreboende från de platser som besöks under institutionsröstningen. Beslutas att
valkansliet får göra justeringar av de mobila enheternas besök för att på ett
så effektivt sätt som möjligt få in förtidsröster. Ett extra informationsbrev
skickas till partiernas politiska sekreterare med anledning av distributionen
av röstsedlar och partiernas inlämning av namnvalsedlar till valkansliet.
Sammanfattning

Vallokalerna: Vid EP-valet användes för första gången Rikstens skola som
vallokal för distrikten 8 och 9. Det bedöms vara bättre att välja skolans matsal som vallokal i stället för de lektionsområden som användes vid EP-valet.
Under ombyggnaden av Storvretsskolan användes Storvretshallen som vallokal för valdistrikten 19 och 20. Till Höstterminen 2014 är ombyggnaden
klar. Lokal för dessa två valdistrikt föreslås då bli matsalen i Storvretsskolan.
Besöket vid Tornets äldreboende gav under EP-valet inga röster. Situationen
beräknas vara densamma under valen hösten 2014. Tornets äldreboende kan
därför vid dessa val tas bort från de platser som besöks under institutionsröstningen på söndagen före valen. Det betyder at det bör räcka med två lag
som genomför institutionsröstningen.
Statistiken för antalet förtidsröster för de mobila enheterna bör gås igenom.
Justeringar kan då behöva göras av vilka platser som besöks. När statistiken
är klar bör därför Valkansliet få i uppgift att justera listan över de mobila
enheternas besök för att hitta de platser som kan vara mest effektiva för att
få in förtidsröster.
Besluten om distributionen av röstsedlar inför folkomröstningen måste
meddelas partiernas politiska sekreterare i ett extra informationsbrev. Där
ska också tider anges för när partierna måste lämna sina namnvalsedlar till
valkansliet för att valkansliet, enligt tidigare beslut i Valnämnden, ska
kunna ansvara för att de distribueras till vallokalerna till valdagen.
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