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Sammanträdesdatum

2018-09-21

Valnämnden

Plats och tid

Rådhuset, rådhussalen, kl. 13.00–14.20

Beslutande

Ledamöter

Leif Fredriksson (S), ordförande
Gunilla Nordholm (S)
Gertrud Hjelte (C)
Solbritt Andersson (V)
Solbrith Stening (M)
Jan Engsås (L)
Allan Mattsson (KL)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Eva Langefalk, valansvarig
Jennifer Berglund, kommunsekreterare
Brigitta Thörnberg (S)
Roland Kols (C)
Ann-Marie Samuelsson (MP)
Vesa Remsu (KL)
Birgitta Westholm (M)
Göran Wennerström (M)

Justerare

Gunilla Nordholm (S)

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter
Sekreterare

________________________________

Paragrafer

Jennifer Berglund
Ordförande

________________________________
Leif Fredriksson (S)

Justerare

________________________________
Gunilla Nordholm (S)

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

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-21

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

________________________________
Jennifer Berglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-10-13
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§ 29

Rapporter och synpunkter på genomfört val
Sammanfattning
Följande synpunkter framförs:
1. Förtidsröstningen
Vid årets val valde många att förtidsrösta och flera ville skriva ut
dubblettröstkort. Till kommande val bör förtidsröstmottagarna vara
minst 3 personer för att klara av trycket av förtidsröstare.
Vid nuvarande val har det inte varit något krav på att ställa röstkorten
skymt för att inte visa vilka valsedlar som röstarna tar. Det är dock ett
krav till kommande EU-val i maj 2019.
2. Valdagen
Utkörning av förtidsröster dröjde till vissa vallokaler. Bör köras ut så
tidigt som möjligt på valdagsmorgon.
Vid årets val har valdeltagandet varit större än vid föregående val,
året 2014. Det innebar vid årets val långa köer in till vallokalerna. Ett
förslag till kommande val är att vallokalerna har två bord med
valsedelställ så att två personer kan ta valsedlar samtidigt.
Vallokalen vid Stureskolan, matsalen, var trång och valskärmarna
stod placerat så att personer kunde passera bakom ryggen på de som
skulle rösta. Vallokalen bör bytas till kommande val.
Vallokalen vid förskolan Regnbågen. Den nya rektorn vill helst att
valnämnden letar efter en annan vallokal till kommande val.
Vallokalen IOGT-NTO-lokalen i Hedemora. Kommunlistans
valsedlar med valbara kandidater fanns inte utplacerade i
valsedelstället. Efter tillsägning från Kommunlistan placerades
valsedlarna i valstället.
Vallokalen Folkets Hus i Långshyttan. En person från ett parti
hävdade och påstod att den hade lämnat in valsedlar med valbara
kandidater till riksdag, men att de valsedlarna nu saknades i
valstället. Ingen av röstmottagarna vid Långshyttans valdistrikt har
sett till dessa påstådda valsedlar.
Vallokalen i Smedby skola, matsalen, var trång och det var stora
glaspartier som komplicerade placeringen av valskärmarna.
Vallokalen bör bytas till kommande val.
Forts. § 29
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Forts. § 29
Vallokalen i Vikmanshyttan. Från början var den tilltänkta
vallokalen i före detta Folkets hus. Efter spridning av politisk
propaganda på dess hemsida beslutade valnämnden att flytta
vallokalen till före detta biblioteket på Skolvägen 14.
Valnämndens ordförande informerar om att han fått ett telefonsamtal
av en missnöjd person som berättat att denne inte fick hjälpa sin
synskadade sambo att rösta. Valnämnden anser att röstmottagaren har
gjort fel som nekat personen att hjälpa sin sambo. Valansvarig får i
uppdrag att kontakta personen som framfört detta och berätta att
valnämnden behandlat synpunkten och att detta ska tydliggöras till
utbildningar inför kommande val.
Vallokalen i Garpenberg. I röstlokalen upptäckte röstmottagarna att
det plötsligt fanns valsedlar till ett parti, liggandes på bordet bredvid
valsedelstället.
Vallokalen i Tjädernhuset. Fungerade bra. Dock ska
förtidsröstningen och vallokalen ha egna valsedelställ.
Ambulerande röstmottagare. Många bokade ambulerande
röstmottagning, ca 2 personer per dag. De som är ambulerande
röstmottagare måste få prioritera de uppdraget under valperioden.
Måste tydliggöras inför kommande val.
Mini-Maxi. Till kommande val kommer valansvarig tillsammans
med Mini-Maxi att lägga ett schema för utkörning och hämtning av
valmaterial.
3. Övriga frågor
Inför kommande val kommer förtroendevalda eventuellt inte längre
få utses till att vara röstmottagare. Det kan innebära ett problem som
man redan nu måste fundera över.
Onsdagsräkningen. Inför kommande onsdagsräkning måste allt
material finnas på plats. Utöver det bör valnämnden fundera på om
valnämnden ska hantera kommande onsdagsräkningar eller om
onsdagsräkningen ska utföras på något annat sätt.
En försent inkommen utlandsröst. Den förvaras i närarkivet utifall
det blir ett omval.
Valnämndens beslut
Valnämnden förklarar sig ha tagit del av rapporter och synpunkter.
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