Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 1/4

2016-06-08

Valnämnd

Plats och tid

Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 15:00–16:15

Beslutande

Jan Bohlin (S)
Magnus Hynell (L)
Ingegärd Olsson (S)
Leif Andersson (S)
Lisen Persson (-)

Övriga

Hans-Åke Byström (S)
Stellan Andersson (C)
Helena Granlund, sekreterare
Eva Pettersson, sekreterare

Plats och tid för justering

Administrativa enheten 2016-06-13

Avser paragraf

3

Sekreterare

Helena Granlund

Ordförande

Jan Bohlin

Justerande

Magnus Hynell

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Valnämnd
2016-06-08
2016-06-14
2016-07-06
Administrativa enheten
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Dnr VN 2016/4

§ 3 Regler och förutsättningar för folkomröstning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 § 38 att en kommunal folkomröstning
kommer att hållas angående Råda skola. Valnämnden samlades 2016-06-08 för att
gå igenom de regler och förutsättningar som finns för att valet ska gå så smidigt
som möjligt. Det är valnämndens uppgift att se till att praktiska detaljer justeras
innan, under och efter valet.
Det tidigaste datum som omröstningen skulle kunna äga rum är i början av
oktober. Vallokaler och öppettider måste diskuteras närmare och till skillnad från
vanliga val har kommunen ingen hjälp med bland annat rösträkning från
Länsstyrelsen.
Under vanliga val är sex vallokaler tillgängliga runt om i kommunen men under
valnämndens sammanträde diskuterades att det förmodligen skulle räcka med
fyra. En vallokal i Hagfors, en i Ekshärad, en i Uddeholm och en i Råda.
Det diskuterades även hur förtidsröstingen skulle kunna gå till. Ett förslag var
ungefär 14 dagar innan omröstningen i Stadshuset och eventuellt i
församlingshemmet eller Åhströms livs i Råda. Öppettider skulle kunna vara
mellan 10 och 20 ett par dagar i veckan.
Senast tre månader före valet ska samråd ske med Valmyndigheten för att det ska
finnas tillräckligt med tid att ta fram variabeldata och tryckeriet ska
tillhandahållas en datafil med namn och adresser till de röstberättigade. En
direktupphandling kommer att hållas med det tryckeri som får uppdraget. Ett
förslag är att ge uppdraget åt Textåbild i Hagfors AB som har kapacitet att
tillverka röstkorten och röstlängderna. Exakt vilken frågeställning som
röstsedlarna kommer att ha ska kommunledningen diskutera fram med Rådagruppen för att undvika eventuella missförstånd i efterhand.
En annan fråga som ska diskuteras vid senare tillfälle är hur annonseringen ska gå
till. Detta bör ske i samråd med utvecklingsenheten.
Detta är ett diskussionsunderlag. Förslag till fullmäktige föreslås på nästa
sammanträde 2016-06-16 kl 17:00.
_____
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