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§ 16

Dnr 2018/000053

Kod 110

Meddelande till valnämnden 2018
Valnämnds beslut
Valnämnden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna:
-Röstberättigade 2018 för Vimmerby kommun
-Valmyndighetens nyhetsbrev under 2018:2-3

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde håller kanslijurist Therese Jigsved ett
utbildningspass för valnämnden i vallagen och dess nyheter inför valen
2018.
Av meddelandena framkommer att Vimmerby kommun har 12 413
röstberättigade i valet till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:2-3
Skrivelse om antal röstberättigade i Vimmerby
___________________
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§ 17

Dnr 2017/000487

Kod 110

Förtidsröstning vid valen 2018
Valnämnds beslut
Valnämnden beslutar
att förtidsröstning i Vimmerby kommun endast äger rum i Plenisalen under
hela förtidsröstningsperioden,
att inte anlita PostNord för sortering och transportering av förtidsröster och
att planera in ambulerande förtidsröstning i hela kommunen i samråd med
äldreomsorgen för att på bästa sätt hjälpa äldre, sjuka och personer med
funktionsnedsättning att kunna förtidsrösta.

Sammanfattning
Vid valnämndens sammanträde 2017-11-10 diskuterade valnämnden hur
förtidsröstning kan äga rum vid valen 2018. Vid tidigare val har
förtidsröstningen ägt rum i huvudbiblioteket, i biblioteksfilialerna i Södra Vi
och Storebro samt Röda Tvättstugan i bostadsområdet Bullerbyn.
Inriktningen är att valnämnden vill ha förtidsröstning i Stadshuset, i
biblioteksfilialerna i Södra Vi och Storebro och i Gula Tvättstugan i
bostadsområdet Bullerbyn. En nyhet inför valen 2018 är ambulerande
röstmottagare och det bör vägas in vid beslut om organisation, lokaler och
tider för förtidsröstningen. Valnämnden beslutade att ta upp ärendet om
förtidsröstning i början på 2018 för definitivt beslut.
Vid valnämndens sammanträde 2018-01-19 diskuteras ärendet. Det framkom
att folkhälsosamordnare Anders Degerman kan ställa upp och samordna om
valnämnden vill ha förtidsröstning i Gula Tvättstugan. Vad gäller Södra Vi
och Storebro biblioteksfilialer så är det öppet en dag i veckan mellan kl 1419 och bemannad med en person. Ska det vara förtidsröstning där behöver
det bemannas upp genom valnämndens försorg.
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Förslag till förtidsröstningslokal i Stadshuset för den huvudsakliga
förtidsröstningen är Plenisalen. Den kommer även att vara vallokal, men det
går att avdela så att den på valdagen kan fungera både som
förtidsröstningslokal och vallokal.
Valnämnden beslutade 2018-01-19 att Plenisalen i Stadshuset är
förtidsröstningslokal vid valen 2018 och att avvakta med att fatta beslut om
förtidsröstning i övrigt tills nästa sammanträde.
Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet om förtidsröstning. Det behöver
utredas om ambulerande förtidsröstning kan utnyttjas även för andra än de
som är äldre, sjuka och har svårt att ta sig till förtidsröstningslokal.
Valnämnden beslutade 2018-02-16 att ärendet tas upp med förslag till beslut
vid nästa sammanträde.
Vid dagens sammanträde föreligger tjänsteskrivelse av kanslijurist Therese
Jigsved av vilken följande framgår.
Länsstyrelsen i Kalmar län arrangerade valutbildning 2018-03-06 och under
utbildningen togs frågan upp huruvida ambulerande förtidsröstning kan
utnyttjas även för andra än de som är äldre, sjuka och har svårt att ta sig till
förtids-röstningslokal. Svaret blev att det inte är möjligt att rikta sig till vem
som helst utan ambulerande röstmottagning ersätter kommunala bud och kan
inte riktas till andra än de som räknas upp i vallagen.
Under valutbildningen betonades på nytt vikten av att valnämnderna agerar
utifrån risken att obehöriga försöker sabotera eller förstöra valmaterial är
större nu än vid tidigare val.
PostNord har tagit kontakt med Vimmerby kommun och lämnat offert på
tjänsten att sortera och transportera förtidsröster åt kommunen. De kan även
köra ut förtidsröster på valdagen ut till valdistrikt.
Efter avstämning med valnämndens ordförande och vice ordföranden
föreslås att Vimmerby kommun endast har en förtidsröstningslokal under
valen 2018.
Krav enligt vallagen är att kommunerna ska hålla förtidsröstningslokal
öppen varje dag under perioden 2018-08-22 t o m valdagen. Öppettider
fastställs senare.
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Sortering av förtidsröster görs efter stängning varje dag och planen är att
förvara samtliga förtidsröster i låsta skåp i valkansliets lokal i Stadshuset. Då
behövs inga transporter av förtidsröster förrän på valdagen. Låsbara skåp
behöver köpas in och kommer att kunna användas många år framöver.
Valnämndens ledamöter brukar transportera ut förtidsrösterna tillsammans
med förtäring och eventuellt annat nödvändigt material till valdistrikten på
valdagen enligt schema. Planen är att göra på liknande sätt även vid valen
2018. Det ger valnämndens ledamöter erfarenhet av valdistriktsarbete och
brukar vara ett uppskattat inslag i valdistrikten. Ledamöterna åker ut två och
två från olika partier för att upprätthålla tillit och säkerhet.
Det finns därför inget behov av att anlita PostNord för att sortera och
transportera förtidsröster.
Ambulerande förtidsröstning kan med fördel planeras in på många orter i
kommunen i samråd med äldreomsorgen. Det är också möjligt för
privatpersoner som är sjuka, äldre eller har funktionsnedsättning att ringa
direkt till de som är utsedda att vara ambulerande röstmottagare för att får
förtidsrösta.

Beslutsunderlag
Statistik för förtidsröstningen vid allmänt val 2014, Id 58643
Valnämndens beslut 2017-11-10, VN § 11
Valnämndens beslut 2017-01-19, VN § 4
Valnämndens beslut 2017-02-16, VN § 12
Offert från PostNord, Id 60200
Tjänsteskrivelse om förtidsröstning i Vimmerby kommun, Id 60198
Beslutet skickas till
Valkansliet
PostNord
Socialnämnden
___________________
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§ 18

Dnr 2017/000489

Kod 110

Vallokaler vid valen 2018 - öppettider
Valnämnds beslut
Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler i Vimmerby kommun håller
normala öppettider på valdagen mellan kl. 08.00-20.00.

Sammanfattning
Vimmerby kommun har tretton valdistrikt och valnämnden har vid
sammanträde 2018-02-16 beslutat om vallokaler för samtliga valdistrikt.
Tidigare år har ett flertal valdistrikt utanför tätorten haft förkortade
öppettider. För att skapa lika möjligheter för alla och enkelhet vad gäller
öppettider föreslås att samtliga vallokaler vid valen 2018 har normala
öppettider mellan kl. 08.00-20.00. Förtidsröstningen ökar varje år och
valdistrikten behöver tid för att gå igenom förtidsröster under dagen. Det går
bra att valdistrikten planerar in mindre bemanning under vissa tider på
valdagen om så önskas.

Beslutsunderlag
Valnämndens beslut 2018-02-26, VN § 11
Tjänsteskrivelse om öppettider i vallokaler vid valen 2018, Id 60201
Beslutet skickas till
Valkansliet
Valdistriktsordförandena
___________________
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§ 19

Dnr 2017/000488

Kod 110

Röstmottagare vid valen 2018 - avrapportering av läget
Valnämnds beslut
Valnämnden beslutar att ta informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redogör kanslijurist Therese Jigsved för ärendet.
Det finns ett antal vakanta poster som behöver tillsättas, främst i Vimmerby
tätort. Kravprofil för röstmottagare är nu antagen och det underlättar ny
rekrytering.
Tidigare ordföranden i valdistrikten har kontaktats och de flesta ordföranden,
vice ordföranden och röstmottagare har tackat ja till att tjänstgöra i samband
med valen 2018. En del nyrekryteringar behöver göras för att fylla på vissa
valdistrikt med tillräckligt många röstmottagare.
Flera valdistrikt utanför tätorten är helt klara.

Beslutsunderlag
Valnämndens beslut 2017-11-10, VN § 13
Valnämndens beslut 2017-01-19, VN § 6
Valnämndens beslut 2017-02-16, VN § 12
Förteckning över röstmottagare valen 2018, Id 60270
___________________
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§ 20

Dnr 2018/000090

Kod 110

Skolvalet 2018 i Vimmerby kommun - information
Valnämnds beslut
Valnämnden beslutar att ta informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Vid valnämndens sammanträde 2018-01-19 lyftes frågan om genomförande
av skolval 2018 och valinformation på skolorna inför valet. Skolval har
tidigare genomförts på båda grundskolorna och Vimmerby gymnasium och
behöver förberedas även för valen 2018.
Vid valnämndens sammanträde 2018-02-26 deltog verksamhetschef Anders
Eriksson och frågan om skolval diskuteras. Valnämnden beslutade att
valkansliet bjuder in till planeringsmöte mellan representanter mellan
skolorna, valkansliet och valnämnden under mars 2018.
Vid dagens sammanträde lämnas avrapportering från mötet med berörda
skolor som ägde rum 2018-03-09 och bland annat följande framgår:
Val till riksdag, kommun och landsting genomförs den 9 september i år och
det kommer bli intensivt för skolorna då de börjar den 20 augusti.
Skolorna anmäler själva sitt deltagande till Skolval 2018 och beställer
valmaterial via Skolval 2018-hemsida. Valnämnden lånar ut valsedelsställ
och valskärmar. Skolorna tittar över vad som finns på respektive skola och
återkommer med vad som behövs lånas.
Det är mer fokus på säkerheten inför årets val. Ordföranden i respektive
valdistrikt kommer att få utse en säkerhetsansvarig som håller kolla på t ex
valsedlar och ordningen i och utanför vallokalen/röstningslokalen. Det
behövs något liknande även på skolorna vid både partiinformationen och
skolvalet. Skolorna bör också tänka på att förvara valmaterialet på säker
plats.
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Resultatet för skolvalet rapporteras direkt efter rösträkningen av respektive
skola.
Nästa möte med skolorna blir fredagen den 13 april kl 08:30-09:30 i
Sevederummet. Valnämnden har sammanträde kl 10:00 samma dag
och kan då få information direkt från mötet.
Till mötet den 13 april ska skolorna ha kommit överens om vilka dagar som
partiinformationen och skolvalet ska genomföras. Valnämnden skickar ut
inbjudan den 7 maj med anmälan senast 25 maj för att skolan ska få besked
innan vårterminens slut. Ett utkast till inbjudan presenteras av valkansliet
vid nästa möte. Det ska framgå tydligt i inbjudan att den som anmäler sig är
den som kommer på partiinformationen. En person från varje parti på
grundskolorna och på gymnasiet två personer.
Det är en fördel om det finns en oberoende moderator som håller i partiinformationen.

Beslutsunderlag
Valnämndens beslut 2018-01-19, VN § 8
Valnämndens beslut 2017-02-16, VN § 14
Mötesanteckningar från möte med skolor, Id 60215
Beslutet skickas till
Administratör Liselott Frejd
___________________
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