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Justerare 

Justeringens 
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Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 

2018-05-21 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 21 maj 2018, kl. 08 .30-11.40 

Marie Sahlberg (M) ordf 
Barbro Svensson (S) 
Lars Nilsson (C) 
Mats Karlsson (C) 
Ann-Christine Johansson (C) 

Jörgen Wijk, kommunsekreterare 
Anna Pastoor, integrationssamordnare 

Lars Nilsson (C) 

Kansliavdelningen, måndagen den 4 juni kl. 15.00 

örge Wijk 

' W!1 fildb:V.K/ 
Marie Sohlberg ........ o· .. 
.. b .. ~ ................... .. .. . 
Lars Nilsson 

Paragraf § 12-19 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 
Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

usterare 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-05-21 

2018-06-05 
Datum då 

anslaget tas ned 

~~/t.~t i ~i~gs~~- --·· ····· 
Ella Kidell 

2018-06-27 



~Tingsryds 
~kommun 
Valnämnden 

Justerare tit2r I LW 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

§ 12 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Valnämnden fastställer dagordningen. 

Beskrivning av ärendet 

Dagordning för sammanträdet är kungjord. 

I Utdrags bestyr kan de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

§ 13 

Beslut om förordnande av röstmottagare 
Dm 2018/719 110 

Beslut 

3 (11) 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare enligt bilaga 1 och bilaga 2. 

Beskrivning av ärendet 

V alnämnden har att förordna de röstmottagare som tjänstgör under 
förtidsröstningen och på valdagen vid RKL-valet 2018. 

Röstmottagare under förtidsröstning kan på förfrågan även tjänstgöra under 
valdagen och som ambulerande röstmottagare, om det finns behov av det. 
På samma sätt utses röstmottagare till ett specifikt distrikt, men på förfrågan 
kan de även tjänstgöra i ett annat distrikt. 

De personer som är nedtecknade i bilaga 1 och 2 har alla tackat ja till 
uppdraget. Förutom förordnandet av valnämnden krävs att de genomgår den 
särskilda utbildning som genomförs i augusti. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen och i samråd med 
ordförande och vice ordförande i valnärnnden samt ordföranden i 
val distrikten. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kansliavdelningen, 2018-05-16 

Beslutet skickas till 
Samtliga utsedda röstmottagare 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

§ 14 

Beslut om tjänstgöring och arbetssätt för ambulerande 
röstmottagare 
Dnr 2018/721 110 

Beslut 

4 (11) 

1. Valnämnden beslutar att godkänna förslag om tjänstgöring och 
arbetssätt för ambulerande röstmottagning val 2018. 

2. Beslutet innebär att den tidigare institutionsröstningen ersätts av 
ambulerande röstmottagare. 

3. Ambulerande röstmottagning gäller för de personer som själva inte 
kan ta sig till röstningslokal eller vallokal. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunala bud som tidigare funnits har upphört och ersatts av 
ambulerande röstmottagare. En ambulerande röstmottagare tar emot 
väljarens röst på samma sätt som i en röstningslokal och kan på begäran av 
väljaren hjälpa honom/henne att göra i ordning sin röst Kommunen har 
skyldighet att tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunen väljer 
själv vilka tider som ambulerande röstmottagare ska vara tillgänglig. 
Genom tydlig information om vilka dagar och tider som finns tillgängliga 
för ambulerande röstning begränsas sårbarheten. De ambulerande 
röstmottagarna utför uppdraget tillsammans två och två enligt samma regel 
som gäller för övriga röstmottagare. Kommunen har skyldighet att också 
utbilda dessa liksom övriga röstmottagare. Ambulerande röstmottagare ska 
bära id kort med namn och uppdrag. Bestämda tider för ambulerande 
röstmottagning och ett fåtal röstmottagare, (se bilaga 1, schema för 
ambulerande röstmottagning) som genomför uppdraget bidrar till ökar 
säkerheten och tryggheten i röstningsförfarandet. Väljaren vänder sig till 
kommunens Medborgarkontor för att boka tid för ambulerande röstning. De 
ambulerande röstmottagarna utgår från Kommunhuset, Torggatan 12, 
Tingsryd. Det är till röstningslokalen Kommunhuset, Torggatan 12 
förtidsrösterna från den ambulerande röstmottagningen lämnas tillsammans 
med väljarförteckningen. 

De ambulerande röstmottagama har med sig de valsedelstyper som 
valadrninistrationen ska tillhandahålla. Det innebär att ambulerande 
röstmottagare ska ha med sig 
1. blanka valsedlar 
2.paitivalsedlar för riksdagspartierna samt paitier över 1 % 
3.valsedlar för lokala paitier med plast i respektive fullmäktigeförsamling 
4.fö1teckning över partier som anmält att de deltar i valet lokalt 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 

2018-05-21 

§ 14 fmis. 

De ambulerande röstmottagama kommer att förses med utrustnings som är 
anpassad för uppdraget. Ett kit innehållande väska för material mot väljaren, 
valskälm i papp med information, pälm med plastfickor för valsedlar och en 
pälm för röstmottagaren med handledning, manual för ambulerande 
röstmottagning, väljarförteckning, valkuvert, fönsterkuvert och omslag till 
förtidsrösterna 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av integrationssamordnare och kommunsekreteraren på 
uppdrag av valnärnnden 

Beslutsunderlag 
Schema för ambulerande röstmottagare under perioden 2018-08-20-2018-
09-09 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kansliavdelningen, 2018-05-16 

Beslutet skickas till 
V alnärnndens ordförande 
V alhandläggare 
F örvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen 

I Otdrngsbestydillnde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 

2018-05-21 

§ 15 

Beslut om ordning i röstningslokal och vallokal 
Dnr 2018/720 110 

Beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna nedanstående riktlinjer för ordning i 
röstningslokaler och vallokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Valnämnden behöver utfo1ma lokalt gällande riktlinjer för ordning i 
röstningslokaler och vallokaler. Likformighet eftersträvas, så långt möjligt. 

För röstningslokaler och vallokaler i Tingsryds kommun gäller följande: 

• Det står fritt för vaij e ordförande i ett val distrikt att välja vilken typ 
av valsedelställ de önskar. Utformningen kan vara olika i respektive 
distrikt. 

• De partier som så begär av valnämnden, får sina valsedlar 
distribuerade till samtliga röstningslokaler, vallokaler och till 
ambulerande röstmottagare. Partiernas företrädare levererar 
valsedlarna till valnämnden i förväg. Valnämnden rekommenderar 
partierna att inte komma till vallokaler och röstningslokaler för 
påfyllning av valsedlar. 

• Det förtydligas att det fortfarande är paiiierna som har ansvar för att 
deras valsedlar räcker under förtidsröstning och röstning på 
valdagen. V alnämndens ansvai· är att underrätta paiiierna om deras 
valsedlar håller på att ta slut. 

• Valsedlarna läggs i alfabetisk ordning på valsedelstället. 

• Röstmottagarna ska ha uppsikt över urna, röstlängd, valsedelställ och 
val skärmar. 

• Urnan är stängd och förseglad under röstningsförfarandet. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen och i samråd med 
ordförande och vice ordförande i valnämnden samt ordföranden i 
val distrikten. 

I Otdragsbestydilinde 
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2018-05-21 

§ 15 forts. 

Beslutet skickas till 
Gruppledare för partier i kommunfullmäktige 
V alnärnndens ordförande och vice ordförande 
Ordförande i valdistrikten 

I Dtdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 

2018-05-21 

§ 16 

Beslut om behörighet att kvittera ut röster under RKL-valet 
2018 
Dnr 2018/766 110 

Beslut 

1. Valnämnden beslutar att ge behörighet till Anna Pastoor, Johanna 
Karlsson, Renate Tschap, och Jörgen Wijk, att kvittera ut 
försändelser med valsedlar under RKL-valet 2018. 

2. Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att från Postnord begära in 
offert för tjänsten att valsedlar levereras till kommunhuset, 
Torggatan 12. 

Beskrivning av ärendet 

Valmyndigheten har gjo1i en överenskommelse med Postnord att ombesörja 
leverans av kommunexterna valsedlar mellan kommunerna under 
förtidsröstningen. 

I Tingsryds finns ett servicecenter för Postnord vid Lokgatan 5. 

Följande personer föreslås få behörighet att kvittera ut försändelser med 
valsedlar: Anna Pastoor, Johanna Karlsson, Renate Tschap, och Jörgen 
Wijk. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Sahlberg (M) yrkar att valnämnden ger valkansliet i uppdrag att från 
Postnord begära in offe1i för tjänsten att valsedlar levereras till 
kommunhuset, Torggatan 12. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att valnämnden bifaller Marie Sahlbergs (M) förslag. 

Beslutet skickas till 
De behöriga 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

§ 17 

Valnämndens kommunikation och information 
Dnr 2018/273 100 

Beslut 

Valnämnden tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

9 (11) 

Ordförande, vice ordförande och valsamordnare informerar nämnden om 
den plan och de åtgärder som finns inom kommunikation och inf01mation. 

Det innefattar artikel i lokalt producerad info1mations- och 
marknadsföringstidning, annonser i dagspress, information på 
kommunens hemsida används, en beredskap för frågor på sociala medier 
och en beställning av beachflaggor på röstningslokaler och vallokaler. 

I Utdragsbestyrkande 
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2018-05-21 

§ 18 

Information om pågående förberedelser för valet 
Dm 2018/273 110 

Beslut 

Valnämnden tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunsekreteraren informerar om den risk- och sårbarhetsanalys som 
valhandläggama arbetar med tillsammans med ordförande och vice 
ordförande. Den rör bland annat material, lokaler och logistik. 

Vidare informeras om de utbildningstillfällen valnämnden anordnar i 
augusti månad. 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 

2018-05-21 

§ 19 

Nästa tid för sammanträde 

Beslut 

Valnämnden tar emot informationen om att nästkommande sammanträde 
äger rum den 7 augusti kl. 14.00. 

Beskrivning av ärendet 

Info1mation ges om nästa tid för sammanträde för valnämnden. 

I Utdragsbestyrkande 


	Närvarande
	§ 12 Fastställande av dagordning
	§ 13 Beslut om förordnande av röstmottagare
	§ 14 Beslut om tjänstgöring och arbetssätt för ambuleranderöstmottagare
	§ 15 Beslut om ordning i röstningslokal och vallokal
	§ 16 Beslut om behörighet att kvittera ut röster under RKL-valet2018
	§ 17 Valnämndens kommunikation och information
	§ 18 Information om pågående förberedelser för valet
	§ 19 Nästa tid för sammanträde



