
FINSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                                                                       Sida 
 Sammanträdesdatum 1 

Valnämnden 2019-01-15  

Plats och tid  Kommunhuset, sammanträdesrum Glan, kl. 17.00 – 18:00 
    

Beslutande Ersättare 
Heléne Esping (S) ordförande Börje Axelsson (SD) 
Anna Creutz (C) Christer Forsshéll (M) 
Jan-Erik Andersson (M) Edite Järpehag (KD) 
Ing-Marie Jeansson (S)  Ann-Britt Johansson (L) 
Kristin Andersson (KD)  
Nathalie Pettersson (SD) 
Conny Eriksson (S) ersätter vakant plats 

 

Åke Kinnander (L)  
Conny Lindgren (V)   

 
Övriga deltagande Robin Levander, valsamordnare 

Camilla Brandt, valsamordnare 
 

      
  
 
Justeringens plats  Kommunhuset, plan 6  
 
 
Underskrifter  Sekreterare ………………………… Paragrafer: 1-10 
 Robin Levander 
 
  
 Ordförande …………………………   
  Heléne Esping (S)  
 
     

 Justerande …………………………    
  Åke Kinnander (L) 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ  Finspångs kommun: Valnämnden    
   
Sammanträdesdatum                 2019-01-15 

 
Datum för  Datum för  
anslags uppsättande 2019-01-25  anslags nedtagande 2019-02-15 
 
Förvaringsplats för   
protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET  
 
 
Underskrift ………………………………………………….. 
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Valnämnden 2019-01-15  

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Vn § 1 
 
Dagordning 
 
Ordförande Heléne Esping (S) konstaterar att inga ändringar föreslås.  

 
 
Valnämnden beslutar 
 
1. Att fastslå ärendelistan. 
 
- - - - - 
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Valnämnden 2019-01-15  

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Vn § 2 
 
Föregående protokoll 
 
Ordförande Helene Esping (S) ställer frågan om det finns några invändning-
ar till tidigare protokoll.  
 
 
Valnämnden beslutar 
 
1. Att lämna punkten då inga invändningar finns. 

 
- - - - - 
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Valnämnden 2019-01-15  

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Vn § 3 
 
Utbildning - introduktion 
 
Valsamordnarna Camilla Brandt och Robin Levander informerar om vad val-
nämndens uppgift är och vad som förväntas av valnämnden under året. 
   
 
Valnämnden beslutar 
 
1. Att ta informationen till protokollet. 

 
 - - - - - 
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Valnämnden 2019-01-15  

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Vn § 4 
 
Tidplan europaparlamentsvalet 2019 
 
Valsamordnarna Camilla Brandt och Robin Levander visar förvaltningens 
tidplan samt informerar om vad valnämnden behöver besluta om samt när i 
tid besluten behöver fattas.  
 
Valnämnden beslutar 
 

1. Att ta informationen till protokollet. 
 
- - - - - 
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Valnämnden 2019-01-15  

  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Vn § 5 
 
Inköp av insynsskydd vid valsedelställ  
 
Valsamordnare Camilla Brandt informerar om att kommunerna kommer att 
få ett statligt bidrag för att köpa in insynsskydd till valsedelställ. Camilla re-
dovisar också de offerter som förvaltningen har fått in från olika företag. 
Valnämnden ger ordförande Helén Esping (S) förtroende att besluta om 
vilka insynsskydd som ska köpas in ifall inköpen inte kan vänta till näst-
kommande valnämndsmöte. 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
1. Att ge ordförande Helén Esping (S) förtroende att besluta om vilka in-

synsskydd som ska köpas in ifall inköpen inte kan vänta till nästkom-
mande valnämndsmöte. 
  

2. Att ge Helén Esping (S) delegationsrätt att köpa in varor för högst 
10 000 kronor. 

 
- - - - - 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 
Vn § 6 
 
Budget 2019 
 
Då budgeten inte är klar ännu föreslås att punkten bordläggs till nästkom-
mande möte. 
 
Valnämnden beslutar 
 

1. Att punkten bordläggs till nästkommande möte. 
 

- - - - - 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 
Vn § 7 
 
Handbok europaparlamentsval 2019 
 
Förvaltningen har tryckt upp valmyndighetens handbok för europaparla-
mentsvalet 2019 (EP-valet) samt vallagen vilka delas ut till ledamöterna och 
ersättarna i valnämnden med uppmaningen att läsa på inför det fortsatta ar-
betet.  
 
Valnämnden beslutar 
 

1. Att ta informationen till protokollet.  
 

- - - - - 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Vn § 8 
 
Kansliavdelningen informerar 
 
Talmannen har skickat ut brev till valmyndigheten med uppmaning att för-
bereda sig för eventuellt extra val.  
 
Vallokalerna i valdistrikten Östermalm, Regna samt Rejmyre behöver ses 
över inför EP-valet 2019. I valdistriktet Östermalm användes vid RKL-valet 
2018 Högalidsskolans matsal som vallokal. I lokalen fanns matvagnar och 
bord vilket gjorde att det tog lång tid att möblera om. Om lokalen ska an-
vändas igen behöver det tydliggöras hur lokalen ska iordningsställas av per-
sonalen. Högalidsskolan har begränsade parkeringar vilket också bör tas i 
åtanke. Andra möjliga lokaler i området är nybyggda Lillängens förskola 
samt missionskyrkan vilken tidigare använts som vallokal men kritik har 
framförts då en vallokal enligt vallagen inte bör ha religiösa kopplingar. 
Tillgängligheten är dock överordnad och missionskyrkans lokaler kan därför 
ändå användas om det visar sig att det inte finns någon annan lämplig lokal. 
I valdistriktet Regna har Björke skola i Igelfors använts som vallokal tidi-
gare men lokalen är för liten och därför behöver valnämnden titta på andra 
lokaler. I valdistriktet Rejmyre har Berggårdens äldreboende använts som 
lokal. Problemet är dock att en röstmottagare hela tiden behöver finnas till-
gänglig för att öppna den låsta ytterdörren. Valnämnden behöver därför vär-
dera om man ska använda den lokalen i EP-valet.  
 
Kansliavdelningen har tittat på möjligheten att utöka de 4 största valdi-
strikten till 6 mindre. Fullmäktige behöver i så fall fatta ett förslag till beslut 
som lämnas in till Länsstyrelsen senast december året före valet. Den even-
tuella förändringen är alltså aktuell först till valet 2022 men primärt planerar 
förvaltningen att ta fram ett förslag för valnämnden att ta ställning till under 
hösten 2019. 
 
Samtliga politiker i kommunen kommer att tilldelas ipads för att kunna läsa 
och hantera handlingar. Valnämnden uppmanas därför att anmäla sig till ut-
bildning. 
 
Valnämnden beslutar 
 

1. Att ta informationen till protokollet. 

2. Att ge Ing-Marie Jeansson (S) och Helén Esping (S) uppdraget att 
tillsammans med förvaltningen se över lämpliga lokaler i valdi-
strikten Rejmyre, Östermalm och Regna. 

 
- - - - - 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 
Vn § 9 
 
Övriga frågor 
 
En ny kontaktlista för valnämnden behöver skapas av förvaltningen och 
skickas ut till valnämden. 
 
Nästa valnämndsmöte planeras bli 2019-02-20 kl. 17:00 i konferensrummet 
Glan.  
 
Valnämnden beslutar  
 

1. Att nästa valnämndsmöte blir 2019-02-20 kl. 17:00 i konferensrum-
met Glan.  

 
- - - - - 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Vn § 10 
 
Anmälningar och delgivningar 
 
Ordförande Heléne Esping (S) meddelar att det inte finns några anmälningar 
eller delgivningar att behandla vid dagens sammanträde. 
 
Valnämnden beslutar  
 
1.  Att lämna punkten. 

 
- - - - -  
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