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Utdragsbestyrkande
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§ 21 - Val av justerare

Till justerare väljs Eva Hermansson (S).
Justering sker måndag 12 november 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande tillägg.
Kalendarium 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23 – Ekonomisk uppföljning 2018 Dnr VN 2018-12

En budget för valnämnden 2018 fastställdes 12 april 2018. Det var budgeterat en kostnad på
totalt 314 000 kronor. Statsbidraget beräknades till 120 000 kronor, eftersom det vid den
tidpunkten ännu inte kommit något beslut på summan. Den budget som fastställdes är dock
inte inläst i ekonomisystemet så uppföljningen måste ses mot det beslut som fattades.
Uppföljningen visar per 31 oktober:
löner och arvoden 217 000 kronor
hyror 2 500 kronor
material 8 000 kronor
information 16 500 kronor
statsbidrag 138 000 kronor
Totalt visar uppföljningen på en nettokostnad på 107 500 kronor.
Det tillkommer kostnader för hyra till biblioteket, vissa trycksaker samt arvoden för
valnämnden för november-december. Dessa är beräknade till cirka 12 500 kronor.
Prognosen för år 2018 är en nettokostnad på cirka 120 000 kronor. Vilket innebär att
budgeten hålls. Uppföljningen kommer att ligga till grund för det budgetförslag som tas fram
för år 2019.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning 2018
Ekonomisk uppföljning
Ekonomisk uppföljning valnämnd oktober 2018

Beslut
Ekonomisk uppföljning för valnämnden är delgiven.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24 – Utvärdering valet 2018 Dnr VN 2018-13

Valmyndigheten har samlat in synpunkter på vad som har fungerat bra respektive mindre
bra under valet, genom en enkät till landets alla valkanslier.
Valkansliet i Laxå har dessutom själva skickat ut enkäter till alla Laxå kommuns
röstmottagare som arbetat med valet 2018. En enkät riktade sig till de som arbetat med
förtidsröstningen och en annan enkät riktade sig till de som arbetat i valdistrikten.
Enkäten om förtidsröstning skickades ut till 24 röstmottagare, varav 19 har besvarat den.
Enkäten om valdistrikten skickades ut till 30 röstmottagare, varav 24 har besvarat.
Svaren från respektive enkät har sammanställts och delges valnämnden. De inkomna
synpunkterna kommer att tas med i planeringsarbetet inför kommande val.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse - Utvärdering valet 2018
Sammanställning - valdistrikt utvärderingsenkät riksdag, kommun, landsting
Sammanställning - förtidsröstning utvärderingsenkät riksdag, kommun, landsting

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25 – Valresultat och statistik valet 2018 Dnr VN 2018-14

Olika typer av statistik avseende valet 2018 presenteras för nämnden.
En jämförelse av antalet röstberättigade förstagångsväljare i kommunvalet 2018, jämfört
med antalet röstberättigade förstagångsväljare i kommunvalet 2014 visar att antalet är
densamma som 2014, 219 personer.
Antalet röstberättigade i kommunen har ökat, valdeltagandet till kommunfullmäktige har
dock minskat från 83,84 % (år 2014) till 83,30 % (år 2018).
Tittar man på de olika valdistrikten var för sig, har valdistrikt Finnerödja och Laxå Centrala
minskat sitt valdeltagande i år jämfört med valet 2014.
Valdistrikt
Finnerödja
Laxå Centrala
Laxå Kanal
Skagershult

2014
82,59
79,01
81,00
80,58

2018
81,21
76,57
81,38
81,88

Förändring
-1,38
-2,44
0,38
1,3

Antalet förtidsröster har ökat med 11,44 % jämfört med valet 2014.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Valresultat och statistik valet 2018
Statistik valet 2018

Beslut
Statistiken är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26 – Information Dnr VN 2017-3

Nästa val äger rum den 26 maj 2019. Det är då val till Europaparlamentet (EP-val).
Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen och kommunen ska ha förtidsröstning
öppen alla dagar samt på valdagen. Valmyndigheten har på sin hemsida börjat informera om
valet i en valkalender för partierna.
Riksdagen förväntas fatta beslut om nyheter i vallagen som ska gälla från EP-valet. Dessa
gäller avskärmning av valsedlar samt personröstning.
Valmyndigheten tar fram utbildningsmaterial samt handbok för kommunernas uppgifter vid
Europaparlamentsvalet 2019. Dessa kommer publiceras löpande på valmyndighetens
valportal med start i december.
Valkansliet påbörjar nu planeringsarbetet för valet 2019. Den nya valnämnden som utses i
december kommer att fatta de beslut som behövs efter nyår.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27 – Delegationsbeslut 2018 Dnr VN 2018-1

Delegationsbeslut på nya röstmottagare delges valnämnden.

Beslutsunderlag
•
•

Delegationsbeslut - Röstmottagare
Delegationsbeslut - Röstmottagare

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28 – Kalendarium 2019 Dnr VN 2018-15

Val till Europaparlamentet (EP) äger rum söndagen den 26 maj 2019. Valkansliet presenterar
förslag på kalendarium 2019 för valnämnden.
Kalendariet har liknande upplägg som det kalendarium valnämnden hade vid EP-valet 2014.
Valnämndens sammanträden är förlagda till torsdagar och börjar kl. 10.00.
Förslag till sammanträdesdagar för valnämnden år 2019.
24 januari
21 mars
29 maj (onsdag, valnämndens preliminära rösträkning)
19 september

Beslut
Valnämndens kalendarium 2019 fastställs enligt förslag.
Valnämndens sammanträden är förlagda till torsdagar, förutom 29 maj som är en onsdag,
och börjar klockan 10.00 om inget annat anges

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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