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sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-27 

2014-08-27, kl . 19.10-20. 05, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Solveig Kalliomäki (S), ordförande, tjänstgör 
Lennatt Carlsson (M), vice ordfcirande, tjänstgör 
Mats Bergengren (MP), tjänstgör 
Maggan Brunn (Båp), ej närvarande, Jan Barrefors (S), tjänstgör 
Håkan J ansson (C), tjänstgör 

Billevi Anderstedt (S), ej närvarande 
Jan Barrefors (S), tjänstgör 
Blanca Vasques Ruiz (KD), ej närvarande 

Hans Nordstedt, kommunselcreterare 

Jan Barrefors (S) 

2014-09-05, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 32-35 

Hans N ordstedt 

___ UL~~--
s~~[auiomäki (S) 



HÅBO 
I<OMMUN 

Valnämnden 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sarrnnanträdesdahun 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-27 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkäm1agivits genom anslag 

Valnämnden 

2014-08-27 

Datumfår 
2014-09-08 anslags nedtagande efter: 2014-09-30 

Närarkiv, Håbo kommun 



~HÅBO W KOMMUN 
Valnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 32 Godkännanande av dagordningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-27 

§ 33 Ordning for valsedlamas exponering i valsedelsstäHen i samband med fårtidsröstning och 
valdag~ RI<L-valet som genomförs år 2014 

§ 34 Beslut om tillkommande personal i vallokal- RICL-valet 2014 

§ 35 Beslut om öppethållande dels for faitidsröstning och dels lmder valdagen- RI<L-valet 
2014 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

?!J l ~ l 



HÅBO 
I<OMMUN 

Valnämnden 

VN § 32 

Godkännande av dagordningen 

Nämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-27 

l. Nänmden godkänner den av ordforande foreslagna dagordningen. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2673 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-27 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN § 33 KS 2013/149 

Ordning för valsedlarnas exponering i valsedelsställen i 
samband med förtidsröstning och valdag-RKL-valet 2014 

Sammanfattning 
Valnämnden ansvarar bland am1at för valsedlamas ordning och exponering i 
samband med dels förtidsröstning och dels i vallokal. Nämnden beslöt 
2014-05-08, § 29, följande: 

l. Nämnden beslutar att valsedelställ med 36 fack ska användas för 
exponering av valsedlar i samband dels med föltidsröstning och dels 
under valdag för EP-valet och RLK-valet- båda under år 2014. 

2. Nämnden beslutar att partiemas valsedlar ställs i löpande 
bokstavsordning i varje "kolumn" med början i fackets övre vänstra 
hörn. Ordningen gäller för pa1tisedlarna i eget 36-fack och 
namnvalsedlar i eget 36-fack. 

3. Nämnden uppdrar till valnämndens ordfårande, att efter samråd med 
valnämndens vice ordförande, besluta om ordning med mera om tvist 
om sedlarnas ordning uppstår. 

Vid dagens sammanträde fareslås att ovan beslut kompletteras och delvis 
justeras enligt följande inför RKL-valet: 

Beslutsunderlag 

- Vallnämndens beslut 2014-05-08, § 29. 

Valnämndens beslut 

l. Nämnden beslutar att följande ordning för valsedlamas exponering i 
valsedelsställ ska gälla dels vid förtidsröstningen och dels under 
valdagen i samband med RKL-valet år 2014: 

Parti- och namnvalsedlar ställs i bokstavsordning löpande över två 
sedelställ med 36 fack vardera. Om de två ställen fylls, genom sedlar 
från tillkommande partier, kompletteras med ett ställ med 18 fack. 
Ordningen i fackets forsta/översta rad är, i bokstavsordning: Partsedel 
riksdagsval, patiisedel kommunval, partisedel1iksdagsval följt av andra 
raden, i bokstavsordning: Namnvalsedel Iiksdagsval, nanmvalsedel 
kommunval, natl111valdellandstingsval och så vidare. Uppställningen 
avslutas med blanka sedlar. 

I samband med förtidsröstningen avsvm·ar valnämnden får att både 
parti- och namnvalsedlar finns tillgängliga och exponeras i den ordning 
som valnämnden beslutat. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2602 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-27 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN § 33 KS 2013/149 

I samband med valdagen i vallokal ansvarar de politiskta partierna för 
att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokalema. Personalen i 
vallokalen ansvarar för att samtliga valsedlar ställs upp och exponeras i 
valsedelställen på det sätt som valnämnden beslutat. 

2. Nämnden uppdrar till valnämndens ordförande, att efter samråd med 
valnämndens vice ordförande, besluta om ordning med mera, om tvist 
om sedlamas ordning uppstår. 

Beslutsexpediering 
Valdistrikten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2602 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-27 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN § 34 KS 2013/149 

Beslut om tillkommande personal i vallokal- RKL-valet 2014 

Sammanfattning 
Valnämnden beslöt 2014-05-08, § 28, dels att godkänna personal till 
valdisttiken och dels att uppdm till nämndens ordfårande att, efter samråd 
med nämndens vice ordförande godkänna ersättare får den fastställda 
personalen om vakanser uppstår i anslutning till valdagarna. 

Vid dagens sammanträde aktualiseras frågan om att lmder valdagen får 
RI<L-valet, fårstärka personalen i valdistriken med röstsedelrälmare 
och/eller "ordningsman". Dessa arvoderas per timme. Timersättningen 
föreslås vara 220 kr per timma men ersättningen kan totalt inte uppgå till 
mer än ett sedan tidigare fastställt arvode får röstmottagare. 

Valnämndens beslut 

l. Nämnden beslutar att valdistriktens personal kan fårstärkas under 
valdagen, RKL-valet 20 l~. med tirnavlönad personal. Ersättning utgår 
med 220 la per timme dock maximalt upp till den summa som motsvarar 
det sedan tidigare fastställa arvodet för röstmottagare. 

2. Nämnden uppdrar till nämndens ordförande, att efter samråd med 
nämndens vice ordförande, godkä1ma behov av timanställd personal i 
valdistlilcten under valdagen/valnatten, RKL-valet år 2014. 

Beslutsexpediering 
Valdisttilcten 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2014.2625 



HÅBO 
I<OMMUN 

Valnämnden 

VN §35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-20 

KS 2013/149 

Beslut om öppethållande dels för förtidsröstning och dels under 
valdagen - RKL-valet 2014 

Förtidsröstning i kommunhuset 

Dag 

Onsdag- torsdag 27- 28 augusti 
· Fredag 29 augusti 
Lördag 30 augusti 

Måndag - onsdag l - 3 september 
Torsdag 4 september 
Fredag 5 september 
Lördag 6 september 
Söndag 7 september 

Måndag - onsdag 8 - l O september 
Torsdag 11 september 
Fredag 12 september 
Lördag 13 september 
Söndag 14 september 

Förtidsröstning i Slottsskolan. Skokloster: 

Dag 

Tisdag 2 september 
Onsdag 3 september 

Kl. 

11.00- 16.00 
11.00 - 15.00 
10.00- 14.00 

11.00- 18.00 
11.00- 19.00 
11.00 - 17.00 
10.00- 14.00 
11.00 - 14.00 

11.00- 18.00 
11.00- 19.00 
11.00-17.00 
10.00- 15.00 
10.00- 17.00 

Kl. 

18.00- 20.00 
18.00 - 20.00 

Öppettider institutionsröstning - äldreboendet Pomona, Plommonvägen 2 

Dag Kl. 

Söndag 7 september 13.00- 14.30 

Öppettider för röstning under valdagen, 2014-09-14- samtliga vallokaler 
llill 

Dag Kl. 

Söndag 14 september 08.00 - 20.00 

JUSTERARE EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

iJb l r- 1 
Nr 2014.21 14 



o 

HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-20 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN §35 KS 2013/149 

Valnämndens beslut 

l . Nämnden fastställer öppettider enligt ovan, för förtids- och 
institutionsröstning samt för vallokalema - RKL-valet 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l ~ l 
Nr 20 14.2114 
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