Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum:

2017-08-14

Sid: 1

Instans

Valnämnden

Plats och tid

Kommunhuset, Gnosjösalen, kl. 17.00-17.30

Beslutande

Louise Ottosson, ordförande (M)
Ing-Britt Pettersson, vice ordförande (S)
Gunnie Davidson, C
Lars Leander, L
Liisa Svenningsson, KD
Håkan Helgebring, SD
Monika Andersson, MP

Övriga deltagande

Reine Gustafsson, valdistriktsordförande
Christian Bagan, sekreterare

Utses att justera

Gunnie Davidsson

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet 2017-08-15

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

.....................................................................
Gunnie Davidsson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2017-08-14

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

2017-08-16

Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gnosjö

Underskrift

.....................................................................
Carola Bergquist

Utdragsbestyrkande

4-6
2017-09-07

Sammanträdesprotokoll
Valnämnden

2017-08-14

sid 2

Vn § 4

Val av justeringsman
Valnämnden beslutar att utse Gunnie Davidsson att justera dagens protokoll.
_____

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

2017-08-14

Vn § 5

sid 3

Dnr 2017-00308

Översyn av valdistriktsindelningen inför valet 2018
Länsstyrelsen har i skrivelse daterad 2017-04-21 uppmanat länets kommuner
att se över sina valdistriktsindelningar inför valet 2018 och meddela eventuella
förändringar senast 1 oktober 2017.
Enligt vallagen skall ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade och om det finns särskilda skäl får distriken omfatta färre eller
fler väljare.
Gnosjö kommun är idag indelat i sex valdistrikt varav två (Kulltorp samt
Gnosjö Norra) har något färre än 1000 röstberättigade.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-29 att uppdra åt valnämnden att till
kommunfullmäktige lämna förslag på yttrande i frågan.
Valnämndens kansli har tillsammans med kommunens kartenhet tagit fram ett
tänkbart alternativ till förändring. Kansliet ser dock många nackdelar med en
sådan förändring. Av samtal med länsstyrelsens valhandläggare framgår också
att man understryker skrivelsen skickades till länets alla kommuner och att det
i andra kommuner finns valdistrikt som är betydligt mindre och som man ser
som mer angelägna att dessa förändras inför 2018. Man ser det alltså inte som
nödvändigt att Gnosjö kommun i nuläget gör några förändringar.
Utifrån ovanstående föreslår valnämndens sekreterare i tjänsteskrivelse
daterad 2017-06-29 att valnämnden föreslår kommunfullmäktige att i nuläget
och inför valet 2018 inte förändra valdistrikten i Gnosjö kommun.
Bilagor
Skrivelse från länsstyrelsen daterad 2017-04-21 inklusive sammanställning av
röstberättigade per distrikt
Karta över ny tänkbar valdistriktsindelning
Tjänsteskrivelse från valnämndens sekreterare daterad 2017-06-29

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att meddela länsstyrelsen att Gnosjö kommun inför valet 2018 inte avser att
göra några förändringar av valdistriktsindelningen.

_____

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Valskärmarna
Ordföranden informerar om att regeringen meddelat att de inte kommer att
lägga fram något lagförslag om nya valskärmar där valsedlarna skulle finnas
inne i skärmarna. Frågan är således avförd från dagordningen.

Rekrytering av valförrättare och kriterier på dessa
Diskussion om hur vi rekryterar valförrättare och vilka kriterier dessa bör ha,
bland annat diskussion om vikten av föryngring av gruppen valförrättare.

Valnämndens fortsatta arbete
Valnämndens presidium och sekreterare kommer nu att fortsätta
förberedelserna för valåret 2018 utifrån de rutiner vi har från tidigare val och
om inget annat meddelas kommer valnämnden inte att kallas in förrän till
våren 2018.

_____

Utdragsbestyrkande

