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Protokoll – Valnämnden
2014-05-28

Tid och plats

2014-05-28, kl 08:00—11:00 Kräbbleboda i kommunhuset, Broby,

Närvarande

Thomas Bengtsson (C), ordförande

Ledamöter

Kenneth Andersson (S), vice ordförande
Marianne Nilsson (S)
Kristina Welin (KD) tjg ersättare
Ulf Holmén (MP), tjg ersättare

Ersättare

Kenneth Johannesson (S)

Övriga närvarande

Inger Gustafsson, sekreterare
Rebecca Klintefors, administratör

Justerare

Ulf Holmén (MP)

Justeringens utförande

2014-06-04 kl 13:00 Kommunhuset, enheten Administration & Utredning

Underskrifter

Justerandes sign.

Paragraf 12-16
Sekreterare

Inger Gustafsson

Ordförande

Thomas Bengtsson (C)

Justerare

Ulf Holmén (MP)

Utdragsbestyrkande
Sid 2/8

Protokoll – Valnämnden
2014-05-28

Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-28

Datum då anslaget sätts upp

2014-06-04

Datum då anslaget tas ned

2014-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, enheten Administration och utredning

Underskrift
Inger Gustafsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 3/8
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§ 12

Preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster inkomna till valnämnden
Valnämndens beslut
-

Vid förrättningen upprättas protokoll med resultatbilagor, vilket tillsammans med rösterna
och röstlängd körs till Länsstyrelsen i Malmö.

Sammanfattning av ärendet
Preliminär röstsammanräkning av förtidsröster jämlikt 12 kap vallagen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 4/8
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§ 13

Institutionsröstning vid valet till riksdag, kommunoch landstingsfullmäktige 2014
Valnämndens beslut:
-

Röstmottagning för förtidsröstning sker på institutionerna Lindgården, Västanvid och
Skogsbrynet söndagen den 7 september 2014, mellan kl 13.00 och 15.00.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har att besluta om kommunens röstmottagning på institutionerna Lindgården,
Västanvid och Skogsbrynet.

Beslutet skickas till:
Lindgården
Västanvid
Skogsbrynet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 5/8
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§ 14

Information
Valnämndens beslut
-

Valnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
-

Utbildning/information har genomförts för personalen på kommunens bibliotek och kundtjänst om röstmottagning för förtidsröster.

-

Samtliga valförrättare har varit inbjudna till utbildning/information om röstmottagning i
vallokal.

-

På grund av renovering av Församlingshemmet i Hanaskog har Hörsalen bokats som
vallokal.

-

Valnämndens ordförande och administrativa personalen kommer till Valnämndens sammanträde den 18 augusti 2014 lägga förslag på ordförande och vice ordförande i samtliga
distrikt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 6/8
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§ 15

Hämtning av bibliotekens förtidsröster till
valnämnden
Valnämndens beslut:
-

Valnämndens ordförande Thomas Bengtsson (C) och ledamot Jörgen Strand (M) får i
uppdrag att inhämta förtidsrösterna på kommunens fem bibliotek samt förmedla dem till
valnämndens kansli.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har tidigare haft avtal med Posten om hämtning av inkomna förtidsröster på
kommunens fem bibliotek, (tre gånger vid varje val). Rösterna har förvarats hos Posten under
natten och överlämnats till valnämnden dagen efter tillsammans med kommunens ordinarie
post.
Valnämndens ordförande har föreslagit att han och ledamot Jörgen Strand åker runt till respektive bibliotek och hämtar de mottagna rösterna samt förmedlar dem till valnämndens
kansli.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 7/8
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§ 16

Vallokaler
Valnämndens beslut:
-

Valnämnden ger valnämndens ordförande och administrativa personalen i uppdrag att
boka nya vallokaler i Glimåkra, Sibbhult och Hanaskog till höstens val 2014-09-14.

Sammanfattning
Valnämnden tog vid sitt sammanträde 2014-03-17 § 3 beslut om kommunens vallokaler.
Ordföranden har efter EU-valet haft kontakt med samtliga ordföranden ute i distrikten och det
har bl a framkommit att det finns önskemål om byte av vallokal.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
Sid 8/8

