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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Valnämnden

Pla!S OCtl i!d Den  22 maj  år 2018  klockan  09:00-09.45

Sammanträdesrummet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kornmun

Justerade paragrafer 8,8, 8  l 5

Paragrafema behandlades i fö5ande ordning:

Beslutande

ledamöter

Per Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Johnsson  (M),  vice  ordförande

Rose-Marie  Larsson  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Jan-Erik  Svensson  (AA)

"3 !!änSIgÖrande Gunnel  Nordahl  (S)
ersättare

Öw'ga nä"arande Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Utses attiustera  Thomas  Johnsson  (M)

Justering [id OCh f)laS Den  28 maj 2018 klockan  13:00  på

koic  edningsförvaltningen  i vefta  kornmun

Ordförande

xPer  Ribacke  (S)

Justerare

Sida
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Valnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på komtnunens  officiella  anslagstavla.

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

2018-05-22

2018-05-30-2018-06-20

Datum  för anslagets
nedtagande  2018-06-21

Förvaringsplats

Underskriff

Therese  Löfqvist

Sida
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Valnämnden

VN  g 8

Fastställande  av  dagordning

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Redogörelse

Ordföranden  frågar  valnämnden  om  utskickad  dagordning  kan

godkännas  och  behandlas  på  dagens  sammanträde:

1.  Närvaro

2. Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Information  från  ordföranden

5. Beslut  om  vallokaler  och  röstmottagningsställen

6. Informationsplan

7. Beslut  om  valskjuts/ambulerande  röstmottagare

8. Beslut  om  röstmottagares  uppdragsbeskrivning

9. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

*  Beslut  om  ambulerande  röstmottagare

@ Beslut  om  att  kvittera  ut  värdehandlingar  från  postnord

10. Övriga  ärenden

Beslut

Valnämnden  beslutar  att  godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Justerare

9

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Valnämnden

VN 5 9

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Ordföranden  har  inga  aktuella  frågor  eller  övriga  ärenden  att ta upp.

Beslut

Valnämnden  noterar  infornnationen.

Justerare

Sida
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Valnämnden

VN  g IO

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-22

VN  201  8/5.000

Beslut  om  vallokaler  och  röstmottagningsstälIen  till  val

2018

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförvaltningen,  daterad  den

7 maj  2018.

Redogörelse

Valnämnden  ska  enligt  vallagen  besluta  om  vallokaler  och

förtidsröstningslokaler  i valdistrikten  senast  32 dagar  innan  valdagen.

En vallokal  ska enligt 4 kap 20 fl i vallagen vara tydligt  avgränsad och
i övrigt  lämpad  för  ändamålet  så att  väljare  inte  hindras  eller  störs

under  röstningen.  Den  ska  inte  ha anknytning  till  en  viss  politisk

sammanslutning  och  den  bör  inte  ha  sådan  anknytning  till  en  viss

religiös  sarnmanslutning  eller  till  ett  visst  företag  som  kan  påverka

väljaren  i samband  med  röstningen.  (Lag  2014:301).

I nedanstående  tabell  presenteras  kommun1edningsförvaltningens

förslag  till  val-  och  röstningslokaler  för  Alvesta  kommun  i de

allmänna  valen  2018.

Valdistrikt vallokal

Alvesta  Norra Thalia,  Folkets  hus

Alvesta  Södra-Blädinge Stenlyckesalen,  Folkets  hus

Aringsås Högåsens  samlingssal

Alvesta  Västra Grönkullaskolans  matsal

Lekaryd-Härlöv-Prästängen Prästängsskolans  matsal

Hjortsberga Hjortsbergaskolans  gymnastiksal

Slätthög-Mistelås-Moheda Vegby  sporthall

Moheda  Östra Moheda  församlingshem

Vislanda Djupa  Kajäng  (Vislandaskolans

matsal)

Skatelöv Föreningslokalen  i Grimslöv

Västra  Torsås Torsrummet  på Torsgården

Justerare

Sida
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Valnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Förtidsröstningslokaler  föreslås  vara  biblioteken  i Vislanda,  Moheda

samt  Alvesta.  Oppettiderna  för  dessa  är fastställda  i avtalet  som

fattades med Postnord, F3 6 på valnämndens sammanträde den 24
oktober  2017.

Beslut

Valnämnden  beslutar  om  vallokaler  och  röstningslokaler  enligt

tjänsteslaivelsens  förslag  för  allmänna  val  2018.

Sida
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Valnämnden

VN 511

Informationsplan

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Redogörelse

Valnämndens  sekreterare  informerar  valnämnden  om  hur

informationsplanen  för  valet  2018  ser  ut.

Kommunledningsförva1tningen  har  påbörjat  annonseringen  om

röstmottagare  som  en nyhet  på  hemsidan,  intranätet  och  kommunens

Faceboolionto.  Vidare  kornmer  information  att  uppdateras

kontinuerligt  på  hemsidan  om  bland  annat  förtidsröstning,  vallokaler,

ambulerande  röstmottagare  och  nyheter  från  Valmyndigheten.

Närmare  valdagen  kornmer  det  även  att  annonseras  i lokaltidningarna

om  möjligheterna  för  komrnunens  medborgare  att  rösta  och  hur  de går

tillväga.

Förslag  till  beslut

Valnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Valnämnden

VN  g 12

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-22

VN 2018/6.000

Sida

s(i  q )

Beslut  om  valskjuts  och  ambulerande  röstmottagare

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kommunledningsförvaltningen,  daterad  8

maj  2018

Redogörelse

Valnämnden  har  att  ta ställning  till  om  kommunen  ska  erbjuda

valskjuts  vid  valen  2018  och  2019,  samt  hur  omfattande

informationsspridningen  till  att  boka  ambulerande  röstmottagare  ska

vara.  Frågor  i allmänhet  om  vad  det  innebär  att  vara  ambulerande

röstmottagare  diskuteras  ivalnämnden.

Beslut

Valnämnden  beslutar  att:

1.  Valskjuts  ska  anordnas  under  valdagen  den  9 september  2018

2.  Informeraio1ikamedierommöjligheternaattnyttjaambulerande

röstmottagare  under  förtidsröstningsperioden  samt  på  valdagen

Justerare
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Valnämnden

VN  g 13

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-22

VN  201  8/7.000

Sida
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Beslut  om  röstmottagares  uppdragsbeskrivning

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad  den 16 maj  2018.

2. Utkast  till  uppdragsbeskrivning,  daterad  den 16 maj  2018.

Redogörelse

Valnämnden  informeras  om  komrnunledningsförvaltningens  förslag

till  uppdragsbeskrivning  för  röstmottagare.  Uppdragsbeskrivningen

samrnanfattar  vad  det  innebär  att vara  röstmottagare  i en vallokal,

vilka  kriterier  som  måste  uppfyllas  av personen  och  vad

arbetsuppgifterna  går  ut på. Valnämnden  anser  att

uppdragsbeskrivningen  ska  bifogas  till  utbildningsmaterialet  som

varje  röstmottagare  får  vid  sitt  utbildningstillfölle.

Beslut

Valnämnden  beslutar  att godkänna  kommunledningsförvaltningens

förslag  till  uppdragsbeskrivning.



mNorr»'c:noaal
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Valnämnden

VNg14 KS 2018/i91.002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Sida

ro(iai)

Redogörelse

Enligt  kommunallagen  får  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.

Delegerad  beslutanderätt  innebär  att nämnden  överlåter

beslutanderätten  i vissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar  beslut

på rfömndens  vägnar  och  besluten  har  samma  rättsverkan  som

nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska redovisas

till  nämnden.

Sedan  valnämndens  senaste  sammanträde  har  det  fattats  två

delegationsbeslut  inom  valnämndens  verksarnhetsområde.

Ansvarig  för  den  administrativa  fiinktionen  har  fattat  följande  beslut:

1. Delegationsbeslut  2018-05-07:  Beslut  om  ambulerande  röstmottagare

2. Delegationsbeslut20l8-05-15:Beslutomfiillmaktattkvitterautvärdehandlingar

från  Postnord

Beslut

Valnämnden  godkänner  redovisningen  av fattade  delegationsbeslut.

Justerare
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Valnämnden

VN515

Övriga  ärenden

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Ordföranden  frågar  valnämnden  om  ledamöterna  har  några  övriga

frågor  som  de vill  diskutera  på  dagens  sammanträde.

Jan-Erik  (AA):  väcker  frågan  om  att  få  kampanja  utanför  vallokalen,

valnämnden  kommer  fram  till  att  detta  inte  är en fråga  för  valnämnden

utan  för  de enskilda  partierna.

Ordföranden  föreslår  en gnippledarträff  för  att  gå igenom  allmänna

frågor  och  funderingar  inför  valet.

Ordföranden  föreslår  att  ta in  information  om  säkerhet  från  Polisen  på

nästkornmande  valnämndsmöte.

Beslut

Valnäinnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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