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Underskrift ...................................................... 
 Lars Claeson 



2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Valnämnd 2010-02-17 § 1 Dnr  

Information inför de allmänna valen 2010 

Ärendebeskrivning 
Kansliet informerar om planeringen inför de allmänna valen söndagen den 
19 september. 

Förvaltningens förslag 
Kansliet föreslår att valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Valnämnd 2010-02-17 § 2 Dnr  

Förtidsröstning och röstmottagningsställen 

Ärendebeskrivning 
Från och med de allmänna valen 2006 har kommunen ansvaret för den så kallade 
förtidsröstningen. Vid de allmänna valen 2006 och vid valet till Europaparlamentet 
2009 fanns möjligheter att lämna förtidsröster på biblioteket och i stadshuset. 
 
Vid valen till Europaparlamentet 2009 fanns också möjlighet till förtidsröstning via 
kommunens bokbuss. Bokbussen fungerade som lokal för förtidsröstning dels via 
bussens ordinarie turer, dels vid ett antal ytterligare tillfällen då bussen stod parkerad 
vid bland annat Kumla torg, Kumlasjön och vid ett antal arbetsplatser. 
 
Valnämnden beslutade den 10 juni 2009, § 12, bland annat att möjligheten till mobil 
förtidsröstning ska erbjudas väljarna även vid de allmänna valen 2010. 

Förvaltningens förslag 
Kansliet föreslår att valnämnden beslutar att under perioden då förtidsröstning är möjlig 
är 
 
1. stadshuset röstningslokal under kontorstid och  
2. biblioteket röstningslokal under de tider som biblioteket har öppet. 
 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att under perioden då förtidsröstning är möjlig är 
 
1. stadshuset röstningslokal under kontorstid och  
2. biblioteket röstningslokal under de tider som biblioteket har öppet. 
 
Valnämnden ger kansliet i uppdrag att lämna förslag till när och var möjlighet till mobil 
förtidsröstning kan ske. Kansliet ska redovisa uppdraget vid nästa valnämnd, den 28 
april 2010. 
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Valnämnd 2010-02-17 § 3 Dnr  

Kommunens valorganisation 

Ärendebeskrivning 
Kommunens valorganisation ses över inför varje val. 
 
Inför valen till Europaparlamentet 2009 beslutade valnämnden att högsta åldergräns för 
en röstmottagare i Kumla ska vara 75 år. 

Förvaltningens förslag 

Kansliet föreslår att valnämnden beslutar att högsta åldergräns för en röstmottagare i 
Kumla vid de allmänna valen 2010 ska vara 75 år. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att högsta åldergräns för en röstmottagare i Kumla kommun vid 
allmänna val samt vid val till Europaparlamentet ska vara 75 år. 
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Valnämnd 2010-02-17 § 4 Dnr  

Delegation till chefen för Kriminalvårdsanstalten i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Vallagen (SFS 2005:837) ger möjlighet för valnämnden att överlåta uppgiften att utse 
röstmottagare till chefen för Kriminalvårdsanstalten. 

Förvaltningens förslag 
Kansliet föreslår att valnämnden beslutar överlåta uppgiften att utse röstmottagare vid 
Kriminalvårdsanstalten i Kumla till kriminalvårdschefen i Kumla. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar överlåta uppgiften att utse röstmottagare vid 
Kriminalvårdsanstalten i Kumla till kriminalvårdschefen i Kumla. 

 


