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Plats och tid Kommunhuset - Konferensrum Översten 
 Tisdagen den 9 maj 2017 kl 17:00–19:00 
  
Kallade ledamöter Göran Dahlgren (S), Ordförande 

Bo Hansson (M), I:e vice ordförande 
Fredrik Hanell (MP), 2:e vice ordförande 
Lena Johansson (S) 
Hans Clair (M) 
Lars Böök (C) 
Rolf Streijffert (SD) 

  
För kännedom Lennart Ljungälv (S) 

Maria Truedsson (MP) 
Bengt Johansson (V) 
Jan Malmgren (M) 
Pia Lang-Olsson (KD) 
Axel Paulsson (C) 
Stefan Liljenberg (SD) 

  
Övriga kallade Fredrik Jerntorp, Kommunens revisor 

Gunilla Dencker Skog, Kanslichef 
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1 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstaterar ordförande att 
samtliga ledamöter är närvarande. 

_____ 
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2 Godkännande av föredragningslistan 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

Föredragningslistan godkänns. 

_____ 
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3 Protokollets justering 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. xx utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

2. Justering sker på kommunkansli 2017-05-xx, kl. xx:xx. 

Ärendebeskrivning 
Valnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en ledamot. 

_____ 
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Dnr VN 2017/2 

4 Valdistrikt - ställningstagande till 
valdistriktens indelning inför valet 2018 

Förslag till beslut 
förslaget godkänns 

Kanslichefen uppdras att kontakta Länsstyrelsen alternativt valmyndigheten för att få rätt 
siffor för de nya valdistrikten. 

_____ 
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5 Åtgärder för ökat valdeltagande 

Förslag till beslut 
Kanslichefen uppdras att till nästa möte titta på hur förtidsröstningen kan ökas och hur 
öppettiderna för förtidslokalerna i Gudmuntorp, Tjörnarp, Hallaröd och Norra Rörum kan 
ökas och vad det skulle kosta. Det är viktigt att vallokalerna är tillgängliga för alla. 

Kanslichefen uppdras att till nästa möte titta på hur förtidsröstningen kan ökas genom 
ambulerande förtidsröstning och vad det skulle kosta. 

Ärendebeskrivning 
Informationsinsatser till äldreboenden. 

Insats mot yngre. 

Mer reklam för förtidsröstning, även i Tjörnarp/Norra Rörum/Gudmuntorp. Fler lokaler till 
förtidsröstning. Förra valet var det biblioteket (även Tjörnarp, Snogeröd mfl bibliotekt) 
förslag att öka öppettiderna de 14 dagar det handlar om. 

Partierna har ansvar för röstdeltagandet. 

Funderingar om insats mot utdelning. 

_____ 
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6 Planering av valnämndens arbete fram till 
och med valet 2018 

Förslag till beslut 
31 augusti därefter en mötesplan till och med 2018. 

_____ 
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7 Övrigt 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

  

Kanslichefen uppdras att presentera hur planeringen gick till vid förra valet. Besluta om 
organisationen. 

Ärendebeskrivning 
Nästa möte 31 augusti kl 18-20 i Översten. 

_____ 
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