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§ 28
Anmälningar
Gunnar Jönsson redogör för vad som tilldrog sig på konferensen i Stockholm den 9 juni för
valnämnderna i de 15 största kommunerna i landet.
Urban Swahn (M) redogör för genomförandet av valet till Europaparlamentet samt förberedelser
inför höstens val, varvid han uppger bl.a följande:
- Valnämnden hade för första gången obligatorisk utbildning av samtliga valförrättare. Totalt
utbildades ca 700 personer. Kravet på obligatorisk utbildning innebar att ett extra utbildningstillfälle
fick hållas fredagen den 23 maj. Inför valen i höst planeras att tidigarelägga utbildningsschemat för
att få större rådrum.
- Valdeltagandet i Lund uppgick till 64 procent, vilket var tredje högst i landet.
- Förtidsröstningen ökade med 36 procent jämfört valet till Europaparlamentet 2009. Totalt
lämnades 18.122 förtidsröster in.
- Universitetssjukhuset hade näst mest förtidsröstning av kommunens förtidsröstningslokaler, 1805
stycken. Förtidsröstningen genomfördes till belåtenhet för både valnämnden och Regionservice.
- Urban Swahn (M), Gunnar Jönsson och Kim Strömberg har träffat företrädare för biblioteken den
2 juni. Erfarenheterna från valet till Europaparlamentet har till övervägande del varit positiva. Vissa
förbättringar har diskuterats inför valen till riksdag, kommun och landsting i höst.
- De kommunala buden inhämtade 115 stycken budröster på i huvudsak äldreboenden. Det är nästan
dubbelt så många röster som institutionsröstningen på samma äldreboenden gav 2009. Thulehem
har meddelat att man vill att budröstning genomförs på boendet i samband med höstens val.
- Valdagspatrullerna tog längre tid än beräknat. Detta kommer att beaktas inför hösten och
patrullerna kommer för arbetet vid valet till Europaparlamentet att få ett något högre arvode än
beräknat.
- Vid höstens val kommer förtidsröstningen på Linero bibliotek vara hänvisad till bibliotekets
tillfälliga lokaler på fritidsgården.
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§ 29
Förtidsröstning i Stångby
Sammanfattning
Serviceförvaltningen har för genomförande av förtidsröstning i Stångby vid höstens val erbjudit
valnämnden att hyra en bod för 90 000 kronor exklusive moms. I kostnaden ingår uppställning av
bod enligt föreliggande skiss (inklusive markarbeten), montering av handikappramp, inkoppling av
el samt hyrtid en månad.

Beslutsunderlag
Skrivelse från serviceförvaltningen 2014-06-05
Nybyggnadskarta 2014-05-20
Bygglovshandling 2014-06-04

Valnämnden beslutar
att acceptera serviceförvaltningens anbud, samt
att anordna förtidsröstning i Stångby vid valen till riksdag, kommun och landsting 2014.

Beslut expedieras till:
Serviceförvaltningen
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