Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnden

1

2014-08-20

Plats och tid

Kommunhuset, Henån onsdagen den 20 augusti kl 13.00-14.30

Beslutande

Ingrid Cassel, ordförande
Anne-Marie Petersson, vice ordf
Claes Nordevik, ledamot
Anna Hatt, ledamot
Els-Marie Ragnar, tjänstg ers

Övriga deltagande

Hans Pettersson, ej tjänstg ers
Alexander Hutter, ej tjänstg ers
Karl Jakobsson, valansvarig
Marie-Louise Bergener, valansvarig

Utses att justera

Anne-Marie Petersson

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Medborgarservice måndagen den
25 augusti kl 10.00

Sekreterare

……………………………………..
Marie-Louise Bergener

Ordförande

……………………………………..
Ingrid Cassel

Justerare

……………………………………..
Anne-Marie Petersson

Paragraf 23-30

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2014-08-20

Datum för anslags
uppsättande

2014-08-25

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Marie-Louise Bergener

2014-09-16

Orust kommun

Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-08-20

VN § 23
Information om EU-valet
Ordföranden informerade om genomförandet av EU-valet
__________
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Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnden

3

2014-08-20

Exp:
Ordf/vice ordf i berörda distrikt
Valförrättare i berörda distrikt
VN/2014:10

VN § 24
Val av förrättare vid EU-valet samt RKL-valet
Valnämnden fattade 2014-03-11 § 10 beslut om valförrättare i samtliga valdistrikt.
Inför RKL-valet den 14 september föreslås följande ändringar att göras:
Valdistrikt

Utgår

Ny valförrättare

Tegneby
Långelanda 1

Thomas Dahl
Elisabeth Hermansson
Anna-Lena Sånell
Alice Gillberg

Karin Appelgren
Evelina Logg
Maria Olsson
Anna-Lena Sånell
Christian Oskarsson

Långelanda 2
Morlanda västra
__________

Extra förstärkning av valförrättare behövs i valdistriktet Röra Östra med tanke på
institutionsröstningen.
Valnämnden beslutar enligt nedanstående
Valdistrikt

Utgår

Ny valförrättare

Tegneby
Långelanda 1

Thomas Dahl
Elisabeth Hermansson
Anna-Lena Sånell
Alice Gillberg

Karin Appelgren
Evelina Logg
Maria Olsson
Anna-Lena Sånell
Christian Oskarsson
Marika Carlberg
Eva Olofsson

Långelanda 2
Morlanda västra
Röra Östra

__________

Orust kommun

Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2014-08-20

Exp:
Samtliga valdistrikts ordf/v ordf
Nya valförrättare
VN/2014:16
VN § 25
Utbildning av röstmottagare och valförrättare
Utbildning av röstmottagare och valförrättare inför EU-valet genomfördes vid tre
tillfällen (1/4, 8/4 samt 24/4).
Eftersom det finns vissa skillnader i rutiner och regelverk mellan valen,
rekommenderar Valmyndigheten att kommunen utbildar röstmottagarna också inför
höstens val.
__________
Valnämnden beslutar
att genomgång med bibliotekens personal äger rum måndagen den 25 augusti
kl 08.30 samt
att kalla valdistriktens ordförande, vice ordförande samt nya valförrättare till
utbildning den 10 september kl 18.00
__________

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnden
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2014-08-20

Exp:
Samtliga förtidsröstningslokaler
Samtliga valdistrikt
VN/2014:21
VN § 26
Ordning och placering av valsedlar
Valmyndigheten har inför valen 2014 tagit fram ett förslag på hur valsedlarna kan
placeras. Förslaget bygger på placering i bokstavsordning utifrån partinamnet.
Valmyndigheten ger inga bindande instruktioner hur valsedlarna ska placeras.
__________
Valnämnden beslutar
att valsedlar till riksdagsvalet placeras i bokstavsordning, samt
att valsedlarna till kommunalvalet placeras enligt följande:
Socialdemokraterna

Centerpartiet

Folkpartiet

Folkviljan på Orust

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Orustpartiet

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet
att valsedlarna till landstingsvalet placeras enligt följande:
Socialdemokraterna

Centerpartiet

Direktdemokraterna

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Piratpartiet

Rättvisepartiet
Socialisterna

Sjukvårdspartiet

Svenskarnas parti

Vägvalet

Vänsterpartiet

Framstegspartiet

Kristna värdepartiet

Sverigedemokraterna
__________

Orust kommun

Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2014-08-20

Exp:
Samtliga valdistrikt
VN/2014:24
VN § 27
Bestämmelse om utdelning av partiinformation och övrig information vid
vallokal
Det har inkommit synpunkter till valnämnden att utdelning av
informationsmaterial/propaganda i vallokal har skett i samband med EU-valet.
Valnämnden kan besluta om gränser för propaganda för olika lokaler.
Förslag till beslut finns att endast tillåta utdelning av informationsmaterial
/propaganda 5 meter från entrén till vallokalen.
__________
Valnämnden beslutar med acklamation
att förbjuda all utdelning av informationsmaterial/propaganda vid vallokalerna, samt
att förekomsten av partikläder och partisymboler i vallokal ej får förekomma
__________

Orust kommun

Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2014-08-20
VN/2014:25

VN § 28
Valnämndens presidiums nåbarhet
Förslag finns att Valnämndens presidium skall vara nåbar under alla tider som
röstmottagning pågår i kommunen.
__________
Valnämnden beslutar
att nämndens ordförande samt vice ordförande är nåbara under tiden som
röstmottagning pågår i kommunen.
__________

Orust kommun

Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2014-08-20

Exp:
Förvaltningsområdeschef Omsorg
Verksamhetschefer Omsorg
VN/2014:12
VN § 29
Institutionsröstning
Det har inkommit kritik till valnämnden från de valförrättare som varit ansvariga för
institutionsröstningen i kommunen.
Personalen på boendena har fått otillräcklig information om att röstning kan ske
samt att lokal eller plats ej varit i iordningställd för de boende som önskar rösta.
Inför valdagen den 14 september 2014, skall lokal med tillräcklig avskärmning vara
iordningställd samt personal och boende vara väl informerade om var kommunens
valförrättare tillhandahåller institutionsröstningen.
Varje boende skall ha skriftlig information om datum, klockslag och lokalitet där de
har möjligheten att rösta.
Kommunens valförrättare tillhandahåller röstsedlar, kuvert mm som behövs för att
den röstberättigade skall kunna avlägga sin röst.
__________
Valnämnden beslutar
att informera förvaltningsområdeschef Omsorg samt verksamhetschefer om vikten
av att vidarebefordra ovanstående synpunkter till enhetscheferna för Kaprifolgården,
Ågården, Ängsviken, Strandgården samt Fyrklövern
__________

Orust kommun

Valnämnden
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2014-08-20

Exp:
Samtliga valdistrikt
Samtliga bibliotek

VN § 30
Uppföljningsmöte efter valet
Valnämnden beslutar
att uppföljningsmöte efter valet skall äga rum där synpunkter och förslag till
förbättringar kan lämnas. Samtliga valförrättare samt bibliotekspersonalen kallas.
Mötet äger rum: tisdagen den 30 september kl 18.00 i sammanträdesrum Årholmen
och Bårholmen.
__________
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