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Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare
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Soveig Widstrand (S)
Eva Hermansson (S) (vice ordförande)
Lennart Eriksson (C)
Arne Augustsson (C) ersätter Reidun HannerzZita (M)
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Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Ann-Britt Lindahl (Nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§7-14

Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Eva Hermansson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ann-Britt Lindahl
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Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2017-09-08

________________________
Ann-Britt Lindahl

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Valdistrikt valet 2018
Vallokaler valet 2018
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Information

Utdragsbestyrkande
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§ 7 - Val av justerare
Till justerare utses Eva Hermansson (S).
Justering sker den 17 augusti 2017.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9 – Valkansli 2018 Dnr VN 2017-5
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. Kommunsekreteraren och nämndsekreterarna är de tjänstemän i
Laxå kommun som har huvudansvaret för att organisera arbetet inför valen 2018.

Beslut
Valnämnden beslutar att utse kommunsekreterare Anna Eriksson och nämndsekreterarna Maria
Blomfeldt och Ann-Britt Lindahl till valkansli 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10 – Kalendarium 2018 Dnr VN 2017-4
Val till riksdag, landsting och kommun äger rum den 9 september 2018.
Valkansliet har tagit fram ett förslag på kalendarium 2018 för valnämnden. Kalendariet har liknande
upplägg som det kalendarium valnämnden hade år 2014, bortsett från att valnämnden då hade två
val att hantera.

Beslut
Valnämndens kalendarium 2018 antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11 – Valdistrikt valet 2018 Dnr VN 2017-2
Valnämnden gav den 13 juni 2017 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på förändring av
valdistrikt inför valet 2018.
Två alternativa förslag har tagits fram. Ett alternativ med tre valdistrikt och ett med fyra distrikt.
Även nuvarande fem valdistrikt är ett alternativ.
Om en ändring av distrikten ska genomföras måste kommunfullmäktige fatta beslut om detta senast
den 31 oktober året före valet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förändra valdistrikten inför valet 2018.
Fyra valdistrikt införs med namnen Laxå centrala, Laxå Kanal, Finnerödja samt Skagershult.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12 – Vallokaler valet 2018 Dnr VN 2017-1
Valkansliet ger följande förslag på vallokaler för valdistrikt, röstmottagningsställe och förtidsröstning.
Vallokaler för valdistrikten:
Central: Kunskapens hus
Kanal: Centralskolans matsal
Finnerödja: Finnerödja skola
Skagershult: Hasselgården Hasselfors
Röstmottagningsställe:
Tiveds församlingshem (valdagen)
Lokal för förtidsröstning 18 dagar före valdagen:
Laxå bibliotek, lokal i marknivå
Vid valet 2014 var förtidsröstningen i utställningslokalen i Laxå bibliotek. Lokalen är inte så väl
anpassad för personer med funktionshinder i och med att den ligger en trappa ner. Det finns tillgång
till hiss men den är inte i direkt anslutning till lokalen.
Vid kontakt med ansvarig vid Laxå bibliotek har framkommit att det är möjligt att ordna en plats för
förtidsröstning i bibliotekets lokaler, som ligger i marknivå. Valkansliet föreslår att utrymmet i
bibliotekets lokaler i marknivå, används som lokal för förtidsröstningen, som startar 18 dagar före
valdagen.

Beslut
Valnämnden beslutar enligt valkansliets förslag på vallokaler för valdistrikten, röstmottagningsställe
och förtidsröstning.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Följande vallokaler gäller för valdistrikten, röstmottagningsställe och förtidsröstning:
Vallokaler för valdistrikten:
Central: Kunskapens hus
Kanal: Centralskolans matsal
Finnerödja: Finnerödja skola
Skagershult: Hasselgården Hasselfors
Röstmottagningsställe:
Tiveds församlingshem (valdagen)
Lokal för förtidsröstning 18 dagar före valdagen:
Laxå bibliotek, lokal i marknivå

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13 – Budget valet 2018 Dnr VN 2017-6
En budget ska tas fram med anledning av valet 2018. Kommunen kommer att få ett visst statsbidrag
som ska finansiera förtidsröstningen. Hur mycket har det dock inte fattats beslut om än.
Valnämnden i Laxå kommun hade en valbudget på 506 000 kronor för valen 2014 (två val). 192 000
kronor av dessa var ett statligt bidrag som är avsett att användas för hanteringen av
förtidsröstningen. Budgeten gällde för både EU-valet samt valet till kommun, landsting och
riksdagen. Den kommunala delen motsvarade 314 000 kronor.
Ett förslag till budget kommer att arbetas fram av förvaltningen och lyftas till valnämnden för beslut.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14 – Information Dnr VN 2017-3
Inför valet 2018 ska det utses ambulerande röstmottagare. Detta är en nyhet i lagen. Till
valnämndens sammanträde i januari tar förvaltningen fram förslag på personer som ska utses.
Förslag till vallokaler samt lokal för förtidsröstning finns med som en punkt. När det gäller öppettider
för förtidsröstningen så ska valnämnden fatta beslut om detta på sammanträdet i januari. Det krävs
från detta val att en förstidsröstningslokal ska vara öppet samma tid som vallokalerna under
valdagen. Förslag till lokal kommer att tas fram som innebär att denna förläggs ihop med en vallokal.
Laxå kommun har tidigare val haft institutionsröstning under en dag före valet. Valnämnden ska på
sammanträdet i januari besluta om detta även ska genomföras inför valet 2018.
Laxå kommun har från Region Örebro län fått en remiss gällande valkretsindelningen i länet.
Förslaget är att den ska vara oförändrad. Remiss kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 30
augusti.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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