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Valnämnden

PlaiS OCtl i!d

Den

23 april

2019

klockan

Samrnanträdesrurnmet

13.00-13.30

Salen,

Centralplan

1, Alvesta

kommun

Justerade
paragrafer j5 814
Paragrafema

Beslutande
ledamöter

behandlades

Tornmy

Mases

Hagart

Valtersson

Lars

Thure

Gunnel

(C)

Biinger

Berg

ordning:

(S), ordförande

Nordahl

Robin

i följande

(L)

ersätter

Gunilla

Gustafsson

(S)

(SD)

Ej tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande

Therese

Utses att justera

Hagart

Justering tid och plats

[)(3I1

Löfqvist,
Valtersson

25

nämndsekreterare
(C)

2019 klockan

14:00

orvaltning
Sekreterare

x2,--1

(j"'

Löfqvist
Ordförande

aMases

Justerare

(

tÅeim,b\/
Valtersson (C)

}esta kornmun

(M)

SammanträdesprotokolI

mNom'c:n
f

Sida

Sammanträdesdatum
2019-04-23

2(9)

Valnämnden

Anslagsbevis
Protokollet

är justerat.

på kommunens

officiella

Valnämnden
Sammanträdesdatum

2019-04-23

Anslaget

2019-O4-26-2019-05-17

under tiden

Datum för anslagets
nedtagande

2019-05-18

Förvaringsplats
Underskrift
Therese

Löfqvist

Justeringen

har tillkännagivits

anslagstavla.

genom

anslag
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Valnämnden

g8

VN

Fastställande

av dagordning

Redogörelse
Ordföranden
godkännas

frågar

valnämnden

och behandlas

om den upplästa

dagordningen

kan

på dagens samnnanträde.

1. Närvaro
2. Val av justerare
3. Fastställande
4. hiformation
5. Beslut

från ordföranden

om förordnande

röstmottagare
6. Information
7. Beslut

av dagordning

om annonsering
bland

och information

valsedlar

samt

om valet 2019

och valsedelställ

delegationsbeslut

*

1/2019

beslut

om fullmakt

*

2/2019

beslut

om förordnande

9. Övriga

vice ordförande

i valdistrikten

om ordning

8. Redovisade

av ordförande,

att kvittera

ut värdehandlingar

av ambulerande

röstmottagare

ärenden

Beslut
Valnämnden

!kJgvtt

beslutar

att godkänna

ordförandens

förslag

till

dagordning.
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Valnämnden

VN

g9

Information

från

ordföranden

Redogörelse
Ordföranden

informerar

valnämnden

kornmunen.

Ordföranden

har inget

Beslut
Valnämnden

noterar

informationen.

om aktuella
övrigt

frågor/ärenden

att informera

om.

i
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Valnämnden

VN 5 I 0
Beslut
samt

om

förordnande

av ordförande,

röstmottagare

vice

ordförande

i valdistrikten

Redogörelse
Enligt

3 kapitlet

röstmottagare,

jg 4-5

ivallagen

ordförande

skall förordnandet

samt vice ordförande

av

i valdistrikten

utses av

valnämnden.
Valkansliet
valet till
bifogad

har arbetat

med att sätta ihop en valorganisation

EU-parlamentet
bilaga.

Vid

den 26:e maj 2019 som presenteras

sarnmanträdet

fanns fortfarande

inför
enligt

några vakanser

i

vissa valdistrikt.

Beslut
Valnämnden
ordförande

J*b'

beslutar

att förordna

i valdistrikten

enligt

röstmottagare,
bifogad

bilaga.

ordförande

samt vice
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Valnämnden

VN

g

I1

Information

om

annonsering

och

information

om

valet

2019

Redogörelse
Valnämndens

sekreterare

och informationskanalerna
inför

EU-valet

kommunens

kornmer
hemsida

informerar
inför

det att annonseras
och Facebooksida.

Beslut
Valnämnden

noterar

valnämnden

informationen.

om annonseringen

valet 2019.
i Smålandsposten,

samt på
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Valnämnden

VN 512
Beslut

om

placering

av valsedlar

och

valsedelställ

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse
15 april

från kornmunledningsförvaltningen,

daterad

den

2019

Redogörelse
Valnämnden
placering

har att ta ställning

till ordningen

av valsedelställivallokaler

valnämnden

diskuterar

av valsedlar

och

och röstmottagningslokaler.

om det ska vara samrna upplägg

som vid det

senaste RKL-valet.
Beslut
Valnämnden

beslutar

1.

Valsedlarna

2.

Valsedelställen
tillhandahålls

]tu:i4

att:

skall

sorteras

i absolut

som kornmer
av Alvesta

bokstavsordning,

att användas

kornmun.

är de neutrala

valsedelställ

som
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Valnämnden

g 13

VN

Redovisning

av

fattade

delegationsbeslut

Redogörelse
Enligt

kommunallagen

Delegerad

beslutanderätt

beslutanderätten
på nämndens
nämndens
till

:far en nämnd

i vissa
vägnar

innebär
ärenden

Beslut

sin beslutanderätt.

att nämnden
till

och besluten

egna beslut.

delegera

överlåter

en delegat.
har sarnma

som fattas

Delegaten
rättsverkan

på delegation

fattar

beslut

som
ska redovisas

nämnden.

Sedan

valnämndens

delegationsbeslut
Ansvarig
1.

senaste
inom

sammanträde

valnämndens

för den administrativa

har det fattats

två

verksamhetsområde.

funktionen

har fattat

följande

beslut:

Delegationsbeslut2019-04-15:beslutomfullmaktattkvitteraut
värdehandlingar

2.

Delegationsbeslut
ambulerande

2019-04-15

beslut

om förordnande

av

röstmottagare

Beslut
Valnämnden

J044%

godkänner

redovisningen

av fattade

delegationsbeslut.
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Valnämnden

VN514
Övriga

ärenden

Redogörelse
Ordföranden

frågar

frågor

som de vill

Robin

Berg (SD)

förtidsröstning

Ordföranden
synpunkter

på dagens

frågan

sarnmanträde.

om det gick att lösa en lokal

Valnämndens

avseende

valnämnden
arvodet

ärende om arvode
på nämndens

en jämförelse
att beredas

ordförande

för

meddelar

ett nytt alternativ

noterar

om att det inkommit

för röstmottagare
för röstmottagare
nästkommande

om kostnad
till nämnden.

Beslut
Valnämnden

har några övriga

för

i biblioteket.

meddelar

av valnämnden

kommer

om ledamöterna

om att det inte gick att ordna fram

att ersätta lokalen

Även

diskutera
ställer

iMoheda.

valnämnden

nämnden

valnämnden

informationen.

ytterligare

och meddelar
kommer

att behandlas

samtnanträde.

för att införskaffa

rösträknare

