
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-18  1(alO)

Pla!S OCtl (!d Den  18 mars  2018  klockan  13.00-13.45

Sammanträdesrummet  Spånen,  Centralplan  1, Alvesta  kornmun

Justerade paragrafer (5 (g I 7

Paragraferna  behandlades  i följande  ordning:

Beslutande  Tommy Mases (S), ordförande
ledamöter  Hagart  Valtersson  (C)

Gunilla  Gustafsson  (M)

Gunnel  Nordahl  (S)

Robin  Berg  (SD)

E3 !jänStgÖrande  Rose-Marie  Larsson  (S)

ersäI1a'e Mats  Nilsson  (C)

Övr!ga nä"arande Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Utses attiustera  Gunnel  Nordahl  (S)

Jus!er!ng i!d OCtl Pla[S Den 26 mars 2019 klockan 1Q;00 på

kgm37tip1edningsförvy1trrifr,geri i Alvesta kommun

Löfqvist

Ordförande

Justerare
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Sammanträdesdatum

2019-03-18

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag
på kommunens  officiella  anslagstavla.

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

2019-03-18

2019-03-27-2019-04-17

Datum  för  anslagets
nedtagande  2019-04-18
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Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Sida
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Ordföranden  frågar  valnämnden  om  den  upplästa  dagordningen  kan
godkännas  och  behandlas  på  dagens  samrnanträde.

Närvaro

Val  av  justerare

Fastställande  av  dagordning

Information  från  ordföranden

Beslut  om  Sammanträdesplan  för  2019

Beslut  om  köp  av  posttjänster

Beslut  om  vallokaler  och  röstmottagningsställen  till  val  till  Europaparlamentet
2019

Besluta  om  valskjuts/ambulerande  röstmottagare

Övriga  ärenden

Beslut

Valnämnden  beslutar  att  godkäru'ia  ordförandens  förslag  till
dagordning.



Valnämnden

VN  g 2

Information  från  ordföranden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Redogörelse

Ordföranden  hälsar  valnämndens  ledamöter  välkomna  till

valnämndens  sista  sarnmanträde  för  denna  mandatperioden.

Ordföranden  informerar  om  utbildningen  som  Länsstyrelsen  höll  den

7 februari  för  valnämnderna  i Kronobergs  län.

Beslut

Valnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-03-18

Valnämnden

VN  g 3

Beslut  om  sammanträdesplan  för  valnämnden

Sida
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Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad  den

lO mars  2019.

Redogörelse

Valnämnden  behöver  fastställa  en sarnrnanträdesplan  för  år 2019  för

att  säkerställa  att  valnämnden  binner  planera  och  genomföra  alla

arbetsuppgifter  som  hör  till  val  till  Europaparlamentet  2019.

Kornrnunledningsförvaltningen  har  upprättat  ett  förslag  till

sammanträdesplan  som  innehåller  förslag  till  fyra  sarnmanträdesdatum

ivardera  mars,  april  och  två  datum  imaj  2019.  Vid  framtagande  av

planen  har  hänsyn  bland  annat  tagits  till  valmyndighetens  valkalender.

Förslag  på sammanträdesdatum:

*  Måndagen  den  18 mars  2019  klockan  13:00

*  Tisdagenden23april2019klockan13:OO

*  Måndagen  den  13 maj  2019  klockan  13:00

*  Onsdagen  den  29  maj  2019  (onsdagsräla'iingen  -  oklart  vilken  tid)

Beslut

Valnämnden  beslutar  att  fastställa  förslag  till  sarnmanträdesplan  för

valnämnden  för  år 2019.

Justerare
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Valnämnden

VN  g4

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Beslut  om  avtal  med  Postnord  om  hantering  av

förtidsröster

Beslutsunderlag

2.  Tjänsteskrivelse  från  kornmunledningsförvaltningen,  daterad  den

10  mars  2019.

3.  Offert  från  Postnord  Sverige  AB  för  EU-val  2019,  daterad  den  27

februari  2019.

Redogörelse

Vid  de allmänna  valen  och  valet  till  Europaparlamentet  2014  samt  till

de allmänna  valen  2018  beslutade  valnämnden  att  köpa  tjänster  från

Posten  för  sortering,  förvaring  och  utkörning  av förtidsröster,  vilket

underlättade  och  effektiviserade  kommunens  valadtninistration.

Kornmunledningsförva1tningen  har  begärt  in  en offert  från  Postnord

Sverige  AB  för  motsvarande  posttjänster  i samband  med  val  till

Europaparlamentet  2019,  vilken  innebär  följande:

*  Postnord  Sverige  AB  förvarar  'förtidsröster  avskilda  i säkrade

utrymmen  i Postnords  lokaler

*  Sortering  av  förtida  röster  i valdistrikts-  och  röstlängdsordning

*  Inhämtning  av  förtida  röster  dagligen  under  valperioden  från

röstmottagningsställen

*  Leverans  av sorterade  förtida  röster  valdagen  till  vallokalen

Beslut

Valnämnden  beslutar  att  anta  offerten  från  Postnord  Sverige  AB,

daterad  den  27 februari  2019,  för  köp  av  posttjänster  i samband  med

val  till  Europaparlamentet  2019.

Protokollet  skickas  till

Kanslichef

Justerare

Sida
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Valnämnden

VN  g5

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Beslut  om  vallokaler  och  röstmottagningsställen  till  val  till

Europaparlamentet  2019

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförva1tningen,  daterad  den

10 mars  2019.

Redogörelse

Valnämnden  ska enligt  vallagen  besluta  om  vallokaler  och

förtidsröstningsloka1er  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

sarnmanslutning  och  den  bör  inte  ha sådan  anknytning  till  en viss

religiös  sammanslutning  eller  till  ett  visst  företag  som  kan  påverka

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

I nedanstående  tabell  presenteras  komrnunledningsförvaltningens

förslag  till  val-  och  röstningslokaler  för  Alvesta  koinmun  i de

allmänna  valen  2018  och  val  till  europaparlamentet  2019.

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 Mohedaskolans  matsal

Vislanda Djupa  Kajäng  (Vislandaskolans

matsal)

Skatelöv Skatelövsskolans  gymnastiksal

Västra  Torsås Sockenstugan  i Lönashult

Justerare
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Valnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Förtidsröstningslokaler  föreslås  vara  biblioteken  i Vislanda  samt

Alvesta.  Oppettiderna  för  dessa  är fastställda  att  följa  bibliotekens

ordinarie  öppettider  samt  extra  öppet  på  söndagarna  då en

förtidsröstningslokal  behöver  vara  tillgänglig  varje  dag  under

förtidsröstningsperioden.

beslut

Valnämnden  beslutar  om  vallokaler  och  röstningslokaler  enligt  förslag

för  val  till  Europaparlamentet  2019.

Justerare
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Valnämnden
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Beslut  om  valskjuts  och  ambulerande  röstmottagare

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelsefrånkornmunledningsförvaltningen,daterad10

mars  2019

Redogörelse

Valnämnden  har  att ta ställning  till  om  komrnunen  ska erbjuda

valskjuts  vid  valet  2019,  samt  hur  omfattande  informationsspridningen

till  att  boka  ambulerande  röstmottagare  ska vara.

Beslut

Valnämnden  beslutar  att:

1.  Valskjuts  ska anordnas  under  valdagen  den  26 maj  2019

2. Informera  i olika  medier  om  möjligheterna  att  nyttja  ambulerande

röstmottagare  under  förtidsröstningsperioden  samt  på valdagen

Justerare

Sida
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Valnämnden

VN % 7

Övriga  ärenden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Redogörelse

Ordföranden  frågar  valnämnden  om  ledamöterna  har  några  övriga

frågor  som  de vill  diskutera  på  dagens  sammanträde.

Guru'iel  tar  upp  frågan  om  person  på valbar  plats  kan  sitta  i vallokal,

ordföranden  ser  inga  hinder  enligt  lag  att  vara  röstmottagare  och  vara

valbar  för  ett  parti.

Beslut

Valnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida

ro(io)


