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Sammanträdesdatum

2018-10-25
Valnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum A, kl. 10:00-10:40

Beslutande

Ledamöter

Ulla Mortimer (M), Ordförande
Sture Hansson (C)
Lars Erik Häggblom (KD)
Inge Eriksson (SD)
Tjänstgörande ersättare

Börje Olsson (S) tjänstgör för Åke Jonsson (S)
Suzanne Johansson (M) tjänstgör för Ann-Kristin Brunkebärg (L)
Lennart Alfredsson (C) tjänstgör för Lena Arnells (C)
Lennart Englund (SD) tjänstgör för Carina Nordqvist (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Justerare

Lars-Erik Häggblom

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2018-10-25

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristoffer Baas

Ordförande
Ulla Mortimer

Justerare
Lars-Erik Häggblom

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunsekreterarens kontor

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Kristoffer Baas
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-25
Valnämnden

§ 19

Dnr 2018/00496

Uppföljning av valet 2018
Ärendet
1. Det bör utökas med antalet distrikt i kommunen. Vi ska inte ha
distrikt som är uppe i 1900 röstberättigade och över, rimligt att stärka
upp med en i Edsby-området och potentiellt en i Alfta-området.
2. På valdagen bör kansliet vara förtidsröstningslokal.
3. Sortering av förtidsröster ska hanteras i förväg av
tjänstemannaorganisationen. Vilket innebär att det enbart är en
sammanräkning på lördag, vilket sker av de som hämtar valmaterialet
till respektive vallokal.
4. Det är dags att påbörja en föryngringsprocess, det kan vara relevant
att fundera över potentiella kontaktvägar för att söka rösträknare.
Breda språkliga kunskaper kan vara bra.
5. Onsdagsräkningen hanteras av tjänstemannaorganisationen,
ordförande och utsedd person att köra ner rösterna till Gävle.
6. Utbildningen bör delas upp i två delar en med information om hur det
fungerar, en annan som praktiskt visar hur det fungerar i
vallokal/röstningslokal. Större fokus måste läggas på undantagen, ex.
ångerröstning.
7. Kommunsekreteraren får i uppdrag att kontakta SFI för att inför nästa
val informera om hur det går till. Politiska partier bör inte engageras i
den delen. Kommunsekreteraren får i uppdrag att efterhöra med
högstadierna och gymnasiet hur mycket information om val som de
håller, finns behov kan information om valen genomföras.
8. Användning av gummiband för valsedlar är inte att föredra, ska något
användas är det gem.
9. Valsedelställen i papp bör bytas ut
10. Vid den ambulerande röstmottagningen var två timmar reserverade
för mottagning på Gyllengården, det kan till nästa val sänkas till en
timme, det kom ett par personer under första timmen men i övrigt
fanns det inte många.
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