VALNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdagsräkningen 22 september 2010-kl 8.45-13.15
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Rune Mattsson (S) ordförande
Marianne Olsson (S)
Anne-Marie Sjöberg (S)
Tommy Persson (M)
Kristina Berglund (M)
Mats Mattsson (C)

Övriga deltagare

Margot Enkvist, adm chef
Emelie Ollén, förvaltningssekreterare
Anna-Stina Eklund, förvaltningssekreterare

Justerare

Anne-Marie Sjöberg

Tid för justering

Tisdag 5 oktober 2010

Paragrafer

18-20

Sekreterare
Anna-Stina Eklund

Ordförande
Rune Mattsson

Justerare
Anne-Marie Sjöberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-09-22
2010-10-05
2010-10-27

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-09-22

Vn § 18

Godkännande av mottagna förtidsröster
Torsby kommun har haft tre lokaler i kommunen där man dagligen tagit emot förtidsröster. Liksom tidigare år har det varit möjligt på biblioteken i Torsby och Sysslebäck.
Nytt för i år var att förtidsrösta på kommunkontoret i Torsby. Under en av de första
dagarna uppstod ett fel då 18 förtidsröster togs emot. Valhandläggare Anna-Stina
Eklund informerar valnämnden om hur felet gått till och hur det har kunnat rättas till.
Enligt samtal med Valmyndigheten kan rösterna godkännas, men det är kommunens
valnämnd som måste fatta ett beslut.

Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner de 18 röster som tagits emot felaktigt.

Beslutet expedieras till
kommunkansliet
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-09-22

Vn § 19

Registrering av förtidsröster
Posten i Torsby har i flera år skött sorteringen av förtidsröster åt kommunen. Röster
som sedan levereras till valdistrikten på valdagens morgon, sorterade i nummerordning per valdistrikt.
Biblioteken i Torsby och Sysslebäck samt kommunkontoret i Torsby har varit röstningslokaler och tagit emot förtidsröster dagligen under perioden 1-19 september. Mottagna förtidsröster skulle efter dagens slut sorteras med förtidsröster inom kommunen
för sig och röster till andra kommuner för sig. Kommunens egna röster skickades i
förseglade omslag till posten i Torsby och röster som tagits emot i till andra kommuner
i Sverige levererades i en särskild säkerhetspåse med posten till postterminalen i Karlstad.
Dagligen har kommunkansliet rapporterat alla mottagna röster i kommunen till valmyndigheten. Varje dag har man kunnat se hur många förtidsröster som kommit in till
kommunen. Kommunen fick även in röster via postterminalen i Karlstad som tagits
emot i andra kommuner. Dessa röster rapporteras också till valmyndigheten.
På valdagens morgon kom alla röster från posten Torsby till kommunkontoret f v b till
valdistrikten. Då uppdagades att det saknades 86 förtidsröster enligt rapporten från
valmyndigheten. Valhandläggare Anna-Stina Eklund informerar om att det troligen
rör sig om ett registreringsfel och kommunkansliet håller på med efterforskning. Felet
är rapporterat till valmyndigheten och länsstyrelsen

Valnämndens beslut
Kommunkansliet får i uppdrag att fortsätta efterforskningen efter de 86 saknade förtidsrösterna och lämna information till nästa valnämnd.

Beslutet expedieras till
Kommunkansliet
valnämnden
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-09-22

Vn § 20

Onsdagsräkningen
Till onsdagsräkningen har valnämnden 458 röster att räkna. Det är 21 st underkända
röster från valdistrikten och sent inkomna förtidsröster samt 42 st från utlandet.

Valnämndens beslut
Valnämnden överlämnar till länsstyrelsen; 441 röster till riksdagen, 408 till kommunfullmäktige oh 408 samt 6 underkända röster
Onsdagsräkningen avslutas 13.15
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

