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Valnämnden

Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 19 oktober 2010,
kl.18:00-18:35.

Beslutande

Sverker Nilsson (C), ordförande
Ulla Mortimer (M), vice ordförande
Lennart Alfredsson (C)
Lennart Westlund (KD)
Ann-Kristin Brunkebärg (FP)
Eva Egnell (S)
Åke Jonsson (S)
Stig Eklund (S)
Tore Ståhlberg (S)

Övriga närvarande

Sekreterare Elsy Espes
Eije Jonsson (S), ersättare
Sture Hansson, vice ordf i valdistrikt Ovanåker N

Utses att justera

Ulla Mortimer

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, 2010-10-22, kl 10:00.

Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Elsy Espes

Ordförande

____________________________________________

Sverker Nilsson

Justerande

____________________________________________

Ulla Mortimer

Paragrafer 20-22
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Valnämnden
ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA
Valnämnden i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 19 oktober
2010.
Protokollet har justerats d v s godkänts.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 22 oktober 2010 och tas ned den
12 november 2010. Under den tiden har du möjlighet att klaga på besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt
person.

…………………………………………………..
Elsy Espes
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Vn § 20

Godkännande av dagordningen
Beslut
Valnämnden godkänner dagordningen.
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Valnämnden
Vn § 21

Dnr 2010.352

111

Utvärdering av valet 2010
Beslut
Valnämnden vill inför kommande val påtala följande utifrån erfarenheter
från valdistrikten och från förtidsröstningslokalerna:
1. Valdistrikten bör förstärkas med två personer efter det att röstningen
avslutats för att hjälpa till med förarbetet inför räkning och räkningen.
2. Nya valurnor bör köpas in. Det var knappt så att de tre facken i
uppsamlingslådan räckte till.
3. Nya valsedelsställ, där facken kan fyllas utan att sedlarna skymmer
varandra.
4. Viktigt att det blir rätt vid sortering av förtidsröster på lördagen före
valdagen, så att förtidsrösterna verkligen skickas till rätt valdistrikt.
5. Vi bör tänka mer på möbleringen samt placering av valsedlar och
valskärmar i röstningslokaler vid förtidsröstningen.

SKICKAS TILL
För kännedom: Ordf i valnämnden för mandatperioden 2011-2014
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Valnämnden
Vn § 22

Dnr 2010.353

111

Ångerröstning – begäran om ändring i vallagen
Beslut
Valnämnden i Ovanåkers kommun gör en framställan till valmyndigheten
att denna hos lagutskottet begär en ändring i vallagen så att ångerröstning
enbart kan ske mellan kl. 08:00-12:00 alternativ kl. 09:00-13:00 vid EU-val
på valdagen.
Motivering
Ovanåkers kommun har idag fem valdistrikt med knappt 2 000 röstberättigade i varje distrikt. Förtidsröstningen tenderar att öka. Om
ångerröstning kan ske endast mellan kl. 08:00-12:00 på valdagen, alternativt
kl. 09:00-13:00 vid EU-val, kan den slutliga hanteringen av förtidsrösterna
påbörjas redan efter kl.12:00 alt 13:00.
Noteras kan att två personer har ångerröstat i Ovanåkers kommun under de
senaste 30 årens val.

SKICKAS TILL
För handläggning: Valmyndigheten, Box 4210, 171 04 Solna.

