VALNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 21 april 2010 kl. 18.00-19.45
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Rune Mattsson (S) ordförande
Marianne Ohlsson (S)
Anne-Marie Sjöberg (S)
Tommy Persson (M)
Kristina Berglund (M)
Mats Mattsson (C)
Bengt Berg (V)

Övriga deltagare

Justerare

Annalena Olsson (S)
Sven Bertil Nohlén, valdistrikt Likenäs §§ 1-2
Rune Gripö, valdistrikt Torsby södra §§ 1-2
Monica Olsson, valdistrikt Stöllet §§ 1-2
Mats Sandberg, valdistrikt Oleby §§ 1-2
Peter Stolpe, valdistrikt Vitsand §§ 1-2
Emelie Ollén, förvaltningssekreterare
Anna-Stina Eklund, förvaltningssekreterare
Kristina Berglund

Tid för justering

Onsdag 5 maj 2010

Paragrafer

1-6

Sekreterare
Anna-Stina Eklund

Ordförande
Rune Mattsson

Justerare
Kristina Berglund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-04-21
2010-05-05
2010-05-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-04-21

Vn § 1

Information och diskussion med ordförandena
i valdistrikten
Samtliga valdistriktsordföranden är inbjudna till dagens valnämnd.
Valdistrikts ordförande har ansvar för att:
•
•
•
•
•

vallokalen är bokad
det finns den personal som behövs
planera arbetstider
lokalen är bra möblerad och tillgänglig för alla.
skylta

Valnämndens beslut
1. Ordf Rune Mattsson kontaktar valdistrikten som inte var representerade på dagens
sammanträde; Torsby Norra, Svenneby, Sysslebäck och Östmark och informerar
om förändringar som ska göras inför årets val.
2. Valdistrikt som behöver hjälp med rekrytering av mer personal eller önskar skyltar
eller dyl. kontaktar Anna-Stina Eklund 0560-160 15, senast 30 juni 2010.

Beslutet expedieras till
Ordförande i valdistrikten
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-04-21

Vn § 2

Information från inspektion av vallokalerna
Ordf Rune Mattsson och valhandläggare Anna-Stina Eklund har gjort en översyn av
vallokalerna i kommunen. Det är viktigt att alla vallokaler är tillgängliga.
Rune Mattsson redovisar förslag på ändringar enl. följande:
Östmark - Församlingshemmet. Pastoratet har lovat en ny ramp och även en viss
ombyggnad av ingången är planerad.
Vitsand - Aspeds skola. Ny ingång från norra sidan skolan till en ny vallokal i ett
klassrum.
Torsby norra – Stjerneskolan, ny vallokal i matsalen, som är en ljusare lokal.
Torsby södra – Prostgårdslagårn, bord med valsedlar ska flyttas in i del av vallokalen
där det är bättre ljus.
Sysslebäck – Samverkanskontoret, ny vallokal på övre plan, den är rymligare och har
bredare dörr.
Likenäs – Transtrands skola, ny ingång från norra sidan och matsalen blir ny vallokal.
Oleby – Skolan, vallokalen flyttas till Oleby Folkets Hus.
Vallokalerna i Stöllet och Svenneby är utan anmärkningar.

Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att ovanstående ändringar ska göras till årets val.
2. Valdistriktsordförandena har ansvaret för att genomföra ändringarna.

Beslutet expedieras till
Ordförande i valdistrikten
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-04-21

Vn § 3

Öppethållande på valdagen
Vallokalerna ska som huvudregel vara öppna mellan klockan 08.00-och 20.00.
Kommunen får begränsa tiderna om väljarna ändå får goda möjligheter att rösta.

Valnämndens beslut
1. Samtliga vallokaler i Torsby kommun ska vara öppna från kl. 08.00-20.00.
2. Förtidsröstning på valdagen ska vara möjlig på två ställen i Torsby kommun;
biblioteket i Sysslebäck och kommunkontoret i Torsby.
3. Sekreterare Anna-Stina Eklund får i uppdrag att kontrollera med länsstyrelsen om
man kan kombinera vallokal och röstningslokal i Sysslebäck.

Beslutet expedieras till
Kultur/bibliotekschef Ingemar Nordström
Anna-Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-04-21

Vn § 4

Förtidsröstning i Torsby kommun 2010
Förtidsröstningen startar 18 dagar före valet, dvs. den 1 september och pågår tom
valdagen. Vid valet till EU-parlamentet i juni 2009 var det möjligt att förtidsrösta på
biblioteken i Torsby och Sysslebäck. Det var även röstningslokal i Bograngen och
Höljes under två timmar en lördag före valet. Eftersom årets val är till riksdag,
landsting och kommunfullmäktige så är det fler som röstar. För att öka tillgängligheten
föreslås att även kommunkontoret i Torsby ska ta emot förtidsröster samt att det ska
gå att förtidsrösta under Torsby Marknad som är helgen före valet.

Valnämndens beslut
Valnämnden anordnar röstningslokaler för förtidsröstning i Torsby kommun på
följande platser 2010:
•
•
•
•
•

Kommunkontoret Torsby 1-19 september
Biblioteken i Sysslebäck och Torsby
Lämplig lokal i anslutning till Torsby Marknad den 11 och 12 september
Bograngen den 4 september kl 9-12
Höljes den 4 september kl 13-16

Beslutet expedieras till
Kultur/bibliotekschef Ingemar Nordström
Rune Mattsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-04-21

Vn § 5

Postens Valtjänster
Den 1 september startar förtidsröstningen. Posten Meddelande AB erbjuder Postens
Valtjänster som innebär att Posten tar hand om alla förtidsröster och förvarar dem
säkert, sköter sortering av rösterna i valdistriktsordning och röstlängdsordning till
våra 9 valdistrikt. På valdagen levererar posten rösterna i förseglade lådor till
valnämnden, för vidare distribution till rätt valdistrikt. Valnämndens ledamöter sköter
distributionen.

Valnämndens beslut
Anna-Stina Eklund får i uppdrag se till att avtal med Posten Meddelande AB tecknas
för Postens Valtjänster.

Beslutet expedieras till
Anna-Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-04-21

Vn § 6

Onsdagsräkningen
Onsdagsräkningen är i år den 22 september 2010.
Då samlas valnämnden för att gå igenom sent inkomna förtidsröster eller röster som
underkänts i vallokal.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

