Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

2017-05-03

Sid: 1

Instans

Valnämnden

Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjösalen, kl. 17.00-18.20

Beslutande

Louise Ottosson (M), ordförande
Ing-Britt Petersson (S), vice ordförande
Liisa Sveningsson (KD), ledamot
Anita Folkesson (FP), ledamot
Monika Andersson (MP), ledamot
Lars Leander (L) ersätter Glenn Damian (FP), ledamot
Håkan Helgebring (SD), ledamot
Kari Parman (S) ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Anna Heijel, ledamot Kävsjö valdistrikt
Reine Gustafsson, ordförande Gnosjö Norra valdistrikt
Catharina Friborg, ordförande Åsenhöga-Källeryds valdistrikt
Myrna Aggerstam, ordförande Kulltorps valdistrikt
Christian Bagan, valnämndens sekreterare

Utses att justera

Lars Leander

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet 2017-05-05

Underskrifter
Sekreterare

.....................................................................
Christian Bagan

Ordförande

.....................................................................
Louise Ottosson

Justerande

.....................................................................
Lars Leander
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-03

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-05

Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gnosjö

Underskrift

.....................................................................
Carola Bergquist
Utdragsbestyrkande

1-3
2017-05-29

Sammanträdesprotokoll
Valnämnden

2017-05-03

sid 2

Vn § 1
Val av justeringsman
Valnämnden beslutar att utse Lars Leander att justera dagens protokoll.
_____

Vn § 2
Information om förändringar i vallagen inför valet 2018 m m
Valnämndens sekreterare och ordförande informerar om kommande
förändringar av vallagen inför valet 2018 och de ändringar av vallagen som är
beslutade. Diskussion om förtidsröstning, ambulerande röstmottagare m m.
Visning även av nytt valbås som lånats ut av ett företag i Hillerstorp. Båset
används i Norge och har alla valsedlar på plats inne i båset, detta för att bättre
skydda valhemligheten. Diskussion om detta. Konstateras att valnämnden är
tveksam till detta och att om man skall fortsätta överväga frågan vill man se
ett helt färdigt förslag anpassat för svenska val.

_____
Vn § 3
Förändring av valdistrikt inför valet 2018
Länsstyrelsen har i skrivelse daterad 2017-04-21 uppmanat länets kommuner
att se över sina valdistriktsindelningar inför valet 2018. Ett valdistrikt skall
enligt vallagen ha mellan 1000 – 2000 röstberättigade. I vår kommun har
Gnosjö Norra samt Kulltorps valdistrikt strax under 1000 röstberättigade.
Länsstyrelsen önskar svar senast 1 oktober.
Sekreteraren och ordföranden informerar om att de talat med kommunens
karthandläggare och bett denne ta fram förslag på hur man skulle kunna ändra
valdistrikten om nämnden skulle välja att förorda detta.
Nytt möte bokas med valnämnden 2017-08-14 kl. 17.00 för beslut i frågan.
Underlag skickas till nämndens ledamöter. Ärendet förs sedan vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september för beslut.

_____

Utdragsbestyrkande

