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Plats och tid

Digitalt via Theams

Beslutande

Nils-Erik Olofsson (S) ordf, Carl-Axel Bengtsson (M) vice ordf, Jan-Olof
Karlsson (C), Christina Moths ( C ), Jonna Andreasson Fälth (SD), Arne Larsson
(SD), Jessica Nilsson

övriga deltagare

Irene Jonsson, sekr.

Utses att justera

Carl-Axel Bengtsson

Justeringens plats och tid

Kompetenscenter 2021-06-28
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Ordförande

Justeringsperson

Anslag av protokollet
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala
anslagstavla.
Anslaget:

2021

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):

2021

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet

Just sign
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§1

Ärendenr Diarieenhet Dnr

Yttrande över valdistriktsindelning 2022

Beslut
Lämna yttrande till Länsstyrelsen med förslaget att lämna valdistriktsindelningen oförändrad i
valet 2022.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har att besluta om valdistriktsindelning. Antalet röstberättigade skall om det
inte finns särskilda skäl vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Innan länsstyrelsen fattar
beslut skall man låta kommunen yttra sig.
Vetlanda kommun har två distrikt med under 1000 röstberättigade, Nye-Skirö-Näshult
Stenberga med 982 röstberättigade och Ökna-Karlstorp med 912 röstberättigade per 2021-0301. Förändringar i valdistriktsindelningen gjordes inför valet 2018. Eftersom det i båda de
områden som har under 1000 endast några som fattas för att nå upp i 1000 röstberättigade
anser Vetlanda kommun att någon ändring inte behöver göras inför 2022, utvecklingen får
bevakas inför kommande val.

Besl utsunderlag
Skrivelse från länsstyrelsen i bilaga

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
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§2

Inköp av utrustning inför valet 2022

Beslut
Valnämnden beslutade att köpa in nödvändig utrustning till den nya lokalen på
Kompetenscenter.

Ärendebeskrivning
Byte av plats för förtidsröstning till KF salen. Val natten flyttas till Kompetenscenter. Förvaring
av förtidsröster ska förvaras på Kompetenscenter. På grund av omstrukturering i stadshuset så
måste vi flytta till andra lokaler, där av inköp av nödvändig utrustning.
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