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Valnämnden
§ 16

Förordnande av valförrättare
__________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att förordna valförrättare för EU-valet i enlighet med upprättat förslag.
(Se protokollsbilaga)
Valnämnden ger kommunkansliet i uppdrag att tillsätta det vakanta uppdraget som medhjälpare i valdistrikt Högelid.
Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till personalorganisation för vallokalerna
vid EU-valet den 25 maj.
Behandling i Valnämnden

Ordförande Göran Wellman (M) tar upp kommunledningskontorets förslag till valorganisation för beslut och finner att valnämnden beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________
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Valnämnden
§ 17

Valnämndens medverkan vid transport och sortering av förtidsröster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämndens beslut

1. Ordföranden och vice ordföranden i valnämnden får i uppdrag att som observatörer
följa arbetet med sortering av förtidsröster och arbetet med förtidsröstningen i Stadshuset (medborgarkontoret).
2. Valnämnden ska i egen regi transportera förtidsrösterna till vallokalerna på valdagen
med start kl. 08.30. Detta ska ske med tre bilar som tillhandahålls av kommunen.
Transporterna ska påbörjas så snart som möjligt och utföras med två personer i varje
bil.
3. Vid avlämningen ska ordningen i vallokalen granskas och skyltningen till vallokalen
kontrolleras.
4. Om det behövs ska ett lämpligt antal förtidsröster, ca 100, sparas till onsdagsräkningen
så att rösthemligheten inte avslöjas.
Bakgrund

Valnämnden har ansvaret för bl.a. förtidsröstningen och transporten av förtidsröster till vallokalerna. I tidigare val har valnämnden själv utfört transporterna i egen regi och även besökt lokalerna för förtidsröstningen.
Kommunledningskontoret föreslår att:
-

Ordföranden och vice ordföranden i valnämnden får i uppdrag att som observatörer
följa arbetet med sortering av förtidsröster och arbetet med förtidsröstningen i Stadshuset (medborgarkontoret).

-

Valnämnden ska i egen regi transportera förtidsrösterna till vallokalerna på valdagen.
Detta ska ske med tre bilar som tillhandahålls av kommunen. Transporterna ska påbörjas så snart som möjligt och utföras med två personer i varje bil.

-

Vid avlämningen ska ordningen i vallokalen granskas och skyltningen till vallokalen
kontrolleras.

-

Om det behövs ska ett lämpligt antal förtidsröster sparas till onsdagsräkningen så att
rösthemligheten inte avslöjas.

Behandling i Valnämnden

Ordförande Göran Wellman (M) tar upp kommunledningskontorets förslag till beslut och
finner att valnämnden beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________
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Valnämnden
§ 18

Ersättare i valdistrikten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att ersättare i valdistrikten ska kunna rekryteras bland nämndens ledamöter och ersättare.
Bakgrund

För att minska sårbarheten i valdistrikten bör det finnas ersättare som kan träda in vid frånvaro på grund av sjukdom eller andra situationer. Vid tidigare val har valnämndens ledamöter och ersättare haft den uppgiften.
Kommunledningskontoret föreslår att ersättarfrågan ska lösas på samma sätt som vid tidigare val.
Behandling i Valnämnden

Ordförande Göran Wellman (M) tar upp kommunledningskontorets förslag till beslut och
finner att valnämnden beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________
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Valnämnden
§ 19

Valskjutsar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att inte anordna valskjuts vid EU-valet och de allmänna valen år 2014.
De partier som kommer att anordna valskjutsning ska anmäla detta till kommunledningskontoret (Malin Eriksson tel.75 50 50 alternativt Ola Blomberg tel. 75 50 58)
Bakgrund

Då ingen har efterfrågat valskjuts vid de senaste valen, och med hänsyn till möjligheten att
rösta med bud, föreslår kommunledningskontoret att valnämnden inte anordnar valskjuts
vid EU-valet och de allmänna valen år 2014. Kommunledningskontoret föreslår att Valnämnden beslutar att inte anordna valskjuts vid EU-valet och de allmänna valen år 2014
samt att de partier som kommer att anordna valskjutsning ska anmäla detta till kommunledningskontoret (Malin Eriksson tel.75 50 50 alternativt Ola Blomberg tel. 75 50 58)
Behandling i Valnämnden

Ordförande Göran Wellman (M) tar upp kommunledningskontorets förslag till beslut och
finner att valnämnden beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________
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Valnämnden
§ 20

Tolk
__________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att språksvårigheter vid röstning i vallokal i första hand ska lösas av
röstmottagarna i distrikten med hjälp av den valinformation som finns att tillgå på olika
språk. Om språkproblem inte kan lösas på detta sätt ska tolk kunna rekvireras via tolkförmedlingen.
Bakgrund

Kommunledningskontoret föreslår att språksvårigheter vid röstning i vallokal i första hand
ska lösas av röstmottagarna i distrikten med hjälp av den valinformation som finns att tillgå
på olika språk. Om språkproblem inte kan lösas på detta sätt ska tolk kunna rekvireras via
tolkförmedlingen.
Behandling i Valnämnden

Ordförande Göran Wellman (M) tar upp kommunledningskontorets förslag till beslut och
finner att valnämnden beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-15

Sida 6

Valnämnden
§ 21

Valnämndens organisation under valdagen den 25 maj 2014 samt
transport av valmaterial till länsstyrelsen den 26 maj och den 28 maj
efter onsdagsröstningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämndens beslut

1. Valnämndens ordinarie ledamöter träffas klockan 8.30.
2. Ordföranden och vice ordföranden ska, tillsammans med sekreteraren, vara tillgängliga
under dagen för att kunna lämna service åt valdistrikten. Efter transporten av förtidsröster ska övriga ledamöter vara tillgängliga på telefon för att bl.a. kunna inställa sig
som ersättare i valdistrikten.
3. Nämnden ska hålla en genomgång under valdagen inför kvällens röstmottagning så att
röstmottagningen kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Vid samma tillfälle
ska valnämnden hålla en genomgång inför arbetet med onsdagsräkningen.
4. Valnämnden ska återsamlas på kvällen klockan 20.30. Förtäring ska beställas på sedvanligt sätt.
5. Ordföranden och vice ordföranden åtar sig att transportera valmaterialet till länsstyrelsen den 26 maj respektive den 28 maj 2014.
Bakgrund

Valnämnden har ansvaret för valorganisationen och de praktiska detaljerna i samband med
val. Avseende valnämndens organisation under valdagen samt transport av valmaterial till
länsstyrelsen föreslår kommunledningskontoret att:
-

Valnämndens ordinarie ledamöter träffas klockan 8.30.

-

Ordföranden och vice ordföranden ska, tillsammans med sekreteraren, vara tillgängliga
under dagen för att kunna lämna service åt valdistrikten. Efter transporten av förtidsröster ska övriga ledamöter vara tillgängliga på telefon för att bl.a. kunna inställa sig
som ersättare i valdistrikten.

-

Nämnden ska hålla en genomgång under valdagen inför kvällens röstmottagning så att
röstmottagningen kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Vid samma tillfälle
ska valnämnden hålla en genomgång inför arbetet med onsdagsräkningen.

-

Valnämnden ska återsamlas på kvällen klockan 20.30. Förtäring ska beställas på vanligt sätt.

-

Ordföranden och vice ordföranden åtar sig att transportera valmaterialet till länsstyrelsen den 26 maj respektive den 28 maj 2014.

Behandling i Valnämnden

Ordförande Göran Wellman (M) tar upp kommunledningskontorets förslag till beslut och
finner att valnämnden beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________
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Valnämnden
§ 22

Onsdagsräkningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämndens beslut

Onsdagsräkningen ska genomföras i Stadshuset, Vänersalen den 28 maj 2014 med början
klockan 08.00.
Förrättningen ska kungöras på kommunens anslagstavla.
Bakgrund

Enligt vallagen ska landets valnämnder genomföra en s.k. onsdagsräkning första onsdagen
efter valdagen. Vid den förrättningen ska valnämnden bl.a. behandla röster som blivit underkända i valdistrikten och sådana förtidsröster som kommit in till kommunen efter valdagen.
Kommunledningskontoret föreslår att onsdagsräkningen ska genomföras i Stadshuset, Vänersalen den 28 maj 2014 med början klockan 08.00. Förrättningen ska kungöras på kommunens anslagstavla.
Behandling i Valnämnden

Ordförande Göran Wellman (M) tar upp kommunledningskontorets förslag till beslut och
finner att valnämnden beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________
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Valnämnden
§ 23

Utläggning av partiernas valsedlar i vallokalen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att valsedlarna för de partier som själva transporterar partiets valsedlar
till vallokalerna ska överlämnas till valorganisationen i respektive vallokal som därefter placerar ut valsedlarna på rätt plats i förhållande till övriga partiers valsedlar.
Bakgrund

Valnämnden har ansvar för att lägga ut valsedlarna för 11 partier samt en blank valsedel i
vallokalerna. Valnämnden har tidigare beslutat att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning
från vänster till höger.
Valsedlarna för resterande tio partier som ställer upp i EU-valet får respektive parti själva
transportera till vallokalerna. Kommunledningskontoret föreslår att dessa partiers valsedlar
ska överlämnas till valorganisationen i respektive vallokal som därefter placerar ut valsedlarna på rätt plats i förhållande till övriga partiers valsedlar.
Behandling i Valnämnden

Ordförande Göran Wellman (M) tar upp kommunledningskontorets förslag till beslut och
finner att valnämnden beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________
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Valnämnden
§ 24

Allmän information om valen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Samordnad transport av valsedlar

Valnämnden har vid tidigare sammanträde ställt frågan om det är möjligt att samordna
transporten av valsedlarna till länsstyrelsen i Trollhättan (26 och 28 maj) med andra kommuner.
Stadsjuristen informerade om att det inte föreligger några formella hinder för att samordna
transporten av valsedlarna till länsstyrelsen i Trollhättan (26 och 28 maj) med andra kommuner. Det är snarast att betrakta som en lämplighetsfråga.
______________________________________________________

Förtroendevalda som valförrättare

Valnämnden har vid tidigare sammanträde ställt frågan om det är tillåtet för förtroendevalda
som är valbara att arbeta som valförrättare.
Stadsjuristen informerade om att det inte föreligger några formella hinder för förtroendevalda att arbeta som valförrättare. Lagstiftning på området diskuteras med en eventuellt ny
lagstiftning kan tidigast vara aktuell till de allmänna valen 2018.
______________________________________________________

Utbildning för ordförande och vice ordförande

Stadsjuristen informerade kortfattat om utbildningen för ordförande och vice ordförande i
valdistrikten som kommer att genomföras tisdagen den 20 maj i Stadshuset, Vänersalen.
______________________________________________________
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Valnämnden
§ 25

Valnämndens sammanträdestider inför de allmänna valen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att genomföra nästa sammanträde, inför de allmänna valen 14 september, den 21 augusti klockan 18.00 i Stadshuset, sammanträdesrum Dillö.
Valnämnden beslutade även att reservera den 4 september klockan 18.00 för ett nämndssammanträde. Detta sammanträde kommer endast att genomföras om nämndens ordförande skickar ut en kallelse.
______________________________________________________
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Valnämnden
Protokollsbilaga:

Valförrättare i Mariestads kommun vid EU-val den 25 maj 2014
VALDISTRIKT NÄSET
(Antal röstberättigade: 1 009 st, Lokal: Vänersalen)

Vallokal: Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Lennart Johansson
Britt-Marie Asplund
Lena Svensson Johansson, Li Skarin
Kerstin Kock, Richard Skarin
Sven-Åke Gustavsson, Lena Nygren
-

VALDISTRIKT MADLYCKAN
(Antal röstberättigade: 1 231 st, Lokal: Matsalen)

Vallokal: Österåsens förskola, Madlyckevägen. 18, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Olle Persson
Kristofer Svensson
Helena Harborn, Sara Larsson
Camille Salloum, Kjell Torbjörnsson
Tommy Harborn, Maleka Kheti
-

VALDISTRIKT LADUKÄRR
(Antal röstberättigade: 1 284 st, Lokal: Huvudentrén utanför matsal och aula)

Vallokal: Mariaskolan, Blombackagatan 16, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Anders Eklind
Anette Herlin
Maria Reibäck, Eva Gunnarsson
Anita Öhlander, Carl Larsson
Mats Nilsson, Peter Gustafsson
-

VALDISTRIKT GRANGÄRDET
(Antal röstberättigade:1 176 st, Lokal: Rum 24, konferenssal/samlingssal)

Vallokal: Grangärdets skola, Solhemsvägen 35, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Justerandes signatur

Ebbe Hermansson
Maria Wallskog
Anita Johansson, Maritha Johansson
Klas-Åke Persson, Helen Jörgensen,
Felicia Wallskog, Tobias Nilsson
-
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Valnämnden
Protokollsbilaga: (forts.)
VALDISTRIKT TRÄDGÅRDEN
(Antal röstberättigade: 1 370 st, Lokal: Entrén, rummet med lånedisk)

Vallokal: Stadsbiblioteket, Drottninggatan 12, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Göte Andersson
Håkan Reibäck
Caroline Dernestam, Michael Hjoberg
Anna Alexandersson, Ulla Hagren
Felicia Hjoberg, Christoffer Levin
-

VALDISTRIKT MARIEHOLM
(Antal röstberättigade: 1 925 st, Lokal: Klassrum i den högra delen av skolan)

Vallokal: Kronoparksskolan, Södra vägen 100, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Lasse Larsson
Anneli Hult
Helena Andersson, Tomas Wahlqvist
Rickard Lagerman, Kirsti Holmén
Gustav Jenvén, Hussain Kheti
-

VALDISTRIKT LEKSBERG
(Antal röstberättigade: 1 160 st, Lokal: Matsalen)

Vallokal: Leksbergs skola, Sockenvägen 3, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Gunilla Broberg
Iréne Magnusson
Petra Lindsten, Barbro Glomsten
Malin Lindberg, Anton Lindberg
Stig Hagren, Anders Hagren
-

VALDISTRIKT LEVERSTAD
(Antal röstberättigade: 1 027 st, Lokal: Matsal)

Vallokal: Flitiga Lisans skola, Södra vägen 9, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Justerandes signatur

Per-Inge Pehrson
Ulf Erlandsson
Barbro Pehrson, Lena Hedberg
Bo Andersson, Mattias Hult
Jarl Hedberg, Ellinor Hult
-
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Valnämnden
Protokollsbilaga: (forts.)
VALDISTRIKT HASSLE – TORSÖ
(Antal röstberättigade: 1 473 st, Lokal: Fritidslokalen)

Vallokal: Hasslerörs skola, Tunnlandsvägen 3, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Sören Sandström
Katharina Runeson
Carina Linder, Anna Herlin
Ingela Skarin, Eleonor Lundberg
Bo-Evert Jonsson, Bengt Erik Askerlund
-

VALDISTRIKT LUGNÅS
(Antal röstberättigade: 1 247 st, Lokal: Matsalen)

Vallokal: Lugnås skola, Kinnekullevägen 50-52
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Carina Törnell
Jan Gerdin
Maud Rosén, Maria Mathiasson
Johanna Törnell, Camilla Pärleborn
Claes Törnell, Carina Lund
-

VALDISTRIKT LYRESTAD – SJÖTORP
(Antal röstberättigade: 1 347 st, Lokal: Förskolan, avd. Myran)

Vallokal: Lyrestads skola, Skolgatan 2, Lyrestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Mona Gustavsson
Dag Gustavsson
Annette Åhlén, Ethel Gustafsson
Mats Tropp, Anna-Karin Bengtsson
Mona Isacson
-

VALDISTRIKT ULLERVAD – TIDAVAD
(Antal röstberättigade: 1 928 st, Lokal: Matsalen)

Vallokal: Ullervads skola, Ullervadsvägen 12
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Justerandes signatur

P Lars Ch Nilsson
Martin Johansson
Inga-Lill Larsson, Annelie Blomberg
Sofie Blomberg, Peter Johansson
Margit Holmén, Malin Hagen Andersson
-
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Valnämnden
Protokollsbilaga: (forts.)
VALDISTRIKT LOCKERUD – EKUDDEN
(Antal röstberättigade: 1 552 st, Lokal: Matsalen)

Vallokal: Lockerudsskolan, Västra vägen, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Camilla Sundler
Tomas Sundler
Anita Heij, Maria Engqvist
Johanna Blomberg, Ingegerd Dagobert
Carolina Sjöberg, Rolf Markusson
-

VALDISTRIKT HÖGELID
(Antal röstberättigade: 1 212 st, Lokal: Entrén, foajén)

Vallokal: Högelidsskolan, Mariestad
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare
Bisittare
Medhjälpare
Rösträknare

Ulf Jansson
Rolf Karlsson
Anna Lindvall, Johan Lindwall
Ewa-Brith Carlén-Löberg, Anette Johansson
Vakant, Frida Johansson
-

______________________________________________________
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Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-15

Anslagsdatum

2014-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-06-18

...............................................................................................................

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

