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Tid

Plats

10:00-11:15

Lillängen

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Arild Wanche (KD) (ordförande)
Reidun Hannerz-Zita (M)
Eva Hermansson (S) (vice ordförande)
Göran Parmling (S) ersätter Solveig Widstrand
(S)
Lennart Eriksson (L)

Övriga
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Ann-Britt Lindahl (Nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-10

Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Lennart Eriksson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ann-Britt Lindahl
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Valnämnden
2018-01-25

Datum för överklagan

2018-01-29

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2018-02-20

________________________
Ann-Britt Lindahl

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Budget valet 2018
Institutionsröstning
Förtidsröstning
Röstmottagning, Tived och Röfors
Ambulerande röstmottagare
Valorganisation 2018
Utbildning för valförrättare
Information

Utdragsbestyrkande
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§ 1 - Val av justerare

Till justerare väljs Lennart Eriksson (L).
Justering sker måndag 29 januari 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 2 - Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3 – Budget valet 2018 Dnr VN 2017-6

Kommunen har inte fått besked om hur stort det statliga bidraget till förtidsröstning blir.
Beslut om valbudget för 2018 fattas den 12 april 2018.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4 – Institutionsröstning Dnr VN 2018-2

I vallagen 4 kap. 20 § (2005:837) står att varje kommun ska se till att det finns lämpliga
lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Totalt antal förtidsröster vid valen 2014 var 2 440 st (762 st vid EP och 1 678 st vid RKL) av
dessa inkom 95 från institutionsröstning ( 37 st vid EP och 58 st vid RKL).
En nyhet i vallagen är att en röstningslokal ska vara öppen varje dag från och med att
förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen (22 augusti) fram till valdagen (9
september).
Institutionsröstningen hanteras som förtidsröstning, och det kommer då att finnas möjlighet
för andra medborgare att förtidsrösta i dessa lokaler.
Valkansliet föreslår institutionsröstning den 2 september 2018 enligt följande.
Institution
Ramundergården, Laxå, kl. 10.00-11.00
Tivedsgården, Finnerödja, kl. 12.30-13.45
Edegården, Hasselfors, kl. 9.30-11.00
Björkhagen serviceboende, Laxå, kl. 13.00-14.00
Korttidsboende Gläntan, Laxå, kl. 14.30-15.30

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Institutionsröstning
Tidsplan - Institutionsröstning

Beslut
Institutionsröstning sker den 2 september 2018 enligt redovisat förslag.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5 – Förtidsröstning Dnr VN 2018-3

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 22 augusti, och pågår till
och med valdagen. Tidigare år har förtidsröstningen skett på biblioteket i Laxå och det har
fungerat bra. Bemanningen ska vara minst två röstmottagare vilket det även var under valen
2014. Förtidsröstningen på valdagen bör förläggas till annan vallokal för att inte behöva ha
en separat lokal öppen.
Det som är nytt för detta val är att det ska finnas lokal för förtidsröstning under samtliga
dagar vilket innebär ytterligare fyra dagar. Institutionsröstningen den 2 september fyller
funktionen som förtidsröstning den dagen.
Valkansliet föreslår att biblioteket, på markplan, är lokal för förtidsröstning på vardagar
under perioden 22 augusti-9 september. På valdagen sker förtidsröstningen i Centralskolans
matsal i anslutning till valdistrikt Laxå Kanal. Övriga helgdagar föreslås att
förtidsröstningslokal är i kommunkontoret. Nytt är också att förtidsröstning ska vara öppet
under hela valdagen, från 8.00–20.00.
Följande öppettider föreslås:
Måndag, kl. 12.00-19.00
Tisdag, kl. 12.00-19.00
Onsdag, kl. 10.00-15.00
Torsdag, kl.12.00-17.00
Fredag, kl. 10.00-15.00
Lördag, kl. 10.00-14.00
Söndag 26 augusti, kl. 10.00-14.00
Söndag 2 september sker förtidsröstningen på våra olika vårdboenden
Söndag 9 september, kl. 8.00-20.00

Beslutsunderlag
•

Justerare signatur

Tjänsteskrivelse - Förtidsröstning

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Förtidsröstning sker i biblioteket under vardagarna 22 augusti –7 september.
Förtidsröstningen sker på kommunkontoret den 25-26 augusti, 1 och 8 september.
Förtidsröstning sker den 2 september på våra olika vårdboenden.
Förtidsröstning sker i Centralskolans matsal den 9 september.
Föreslagna öppettider godkänns.
Ordförande utser röstmottagare när valkansliet är klar med bemanningsplaneringen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6 – Röstmottagning, Tived och Röfors Dnr VN 2018-6

Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2017 att anta ett förslag till ändrad
valkretsindelning i kommunen, och förslaget har fastställts av länsstyrelsen.
- Det tidigare valdistriktet Röfors slås samman med valdistriktet Laxå-Kanalområdet.
Valdistriktet benämns Laxå-Kanalområdet.
- Gränser mellan valdistrikten Laxå Centrala och Laxå-Kanalområdet ändras.
- En del av gränsen mellan Finnerödja och Laxå-Kanalområdet flyttas västerut.
Kommunfullmäktige rekommenderade valnämnden besluta att ett röstmottagningsställe
hålls öppet i Röfors på valdagen. Inför valet 2010, då Tiveds valdistrikts slogs samman med
Finnerödja valdistrikt, beslutade kommunfullmäktige att det ska finnas ett
röstmottagningsställe i Tived. Hanteringen vid ett röstmottagningsställe är densamma som
vid förtidsröstning.
Valkansliet föreslår valnämnden besluta att ha ett röstmottagningsställe i Röfors Folkets Hus
på valdagen, med öppettiderna 10.00-14.00. Röstmottagningsställe i Tiveds församlingshem
förslås vara öppet på valdagen 10.00-14.00. Rösterna lämnas sedan till valkansliet som
vidarebefordrar dessa till valdistrikten.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Röstmottagning, Tived och Röfors

Beslut
Ett röstmottagningsställe hålls öppet i Röfors Folkets Hus på valdagen med öppettiderna
10.00-14.00.
Öppettiderna för röstmottagningsställe på valdagen i Tiveds församlingshem är 10.00-14.00.
Ordförande utser röstmottagare när valkansliet är klar med bemanningsplaneringen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7 – Ambulerande röstmottagare Dnr VN 2018-5

Det har skett ett antal förändringar i vallagen. Författningsändringarna trädde i kraft 1
januari 2015 och tillämpas första gången år 2018 vid val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige.
En förändring är att det är obligatoriskt för kommunerna att ha ambulerande röstmottagare.
Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till
väljarens hem eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst under samma förutsättningar
som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning.
Det finns skillnader mellan ambulerande röstmottagare och budröstning:
- Röstmottagaren har en lagreglerad tystnadsplikt
- Ett bud har inte rätt att hjälpa väljaren att göra iordning sin röst, men det har
röstmottagaren
Det är valnämnden i varje kommun som utser röstmottagare, och de måste vara minst två
när de tar emot röster.
De ersätter kommunala bud som nu tas bort.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Ambulerande röstmottagare

Beslut
Valkansliet utses till ambulerande röstmottagare.
Valkansliet består av kommunsekreterare Anna Eriksson, nämndsekreterarna Ann-Britt
Lindahl och Maria Blomfeldt.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8 – Valorganisation 2018 Dnr VN 2018-7

Vallagen 3 kap. 3 § reglerar att det i varje kommun ska finnas en valnämnd, som är lokal
valmyndighet med ansvar för frågor om val. Valnämnden utser ett valkansli, som får i
uppdrag att organisera arbetet inför valets genomförande. Kommunsekreterare Anna
Eriksson, nämndsekreterare Ann-Britt Lindahl och Maria Blomfeldt är de tjänstemän som har
huvudansvaret för att organisera arbetet inför valen 2018.
Valkansliet har fått bekräftat att de som tidigare varit ordföranden vid valdistrikten även
ställer upp som ordförande vid valen 2018. Vid Hasselfors valdistrikt går vice ordförande upp
som ordförande.
Röstmottagare utses av valnämnden, och om bortfall sker efter nämndens sammanträde i
april 2018 bör nya utses av ordföranden. Det är inte nödvändigt att sammankalla
valnämnden i sådana ärenden. Enligt valnämndens reglemente § 16 företräder ordförande
nämnden mellan sammanträdena och enligt § 17 får ordförande besluta i ärenden som är
brådskande. Ärendet anmäls på nästkommande sammanträde.
Förslag på valorganisation 2018 presenteras på nämndens möte 12 april 2018.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Valorganisation 2018

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9 – Utbildning för valförrättare Dnr VN 2018-4

Alla som har uppdrag att som valförrättare och röstmottagare ska genomgå utbildning för
uppdraget. Valkansliet planerar att ha utbildningskvällar för dessa personer. Valmyndigheten
kommer att bistå med bra utbildningsmaterial och valkansliet håller själva i utbildningen.
Kallelse kommer att skickas ut till alla valförrättare slutet på våren, där de har möjlighet att
meddela om det är något särskilt som de önskar att valkansliet ska ta upp på
utbildningsdagen.
Valkansliet tänker sig en utbildning som är uppdelad i två pass.
- En allmän information som berör alla.
- En information som hanterar förtidsröstning och röstmottagning.
Utbildningskvällarna planeras att vara två till antalet, men med samma innehåll.
Utbildningsmaterialet delas ut vid utbildningstillfället.
Beslut om datum föreslås tas upp på valnämnden den 12 april.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Utbildning för valförrättare

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10 – Information Dnr VN 2017-3

För att det ska bli ett smidigt och rättssäkert val så kommer valkansliet att bjuda in
företrädare för partierna för att gå igenom de vad som gäller om valsedlar, politisk
propaganda vid vallokaler och annat som är aktuellt. Det är också viktigt att veta vilken roll
valnämnden har.
En muntlig information till valnämnden ges vid detta tillfälle. Valnämndens roll är bland
annat att se till att valet genomförs rättssäkert, att det finns vallokaler och
röstmottagningsställen som är tillgängliga samt att öppettiderna gör det möjligt att rösta för
alla.
Ordförande samt en person från valkansliet är inbjudna till Länsstyrelsen Örebro län den 13
februari.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Information

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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