VALNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 9 november 2010 kl. 18.00-20.20
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Rune Mattsson (S) ordförande
Marianne Olsson (S)
Tommy Persson (M)
Kristina Berglund (M)
Mats Mattsson (C)
Sture Larsson (FP) ers för Anne Marie Sjöberg (S) §§ 24-28

Övriga deltagare

Sture Persson, ordf valdistrikt Sysslebäck
Peter Stolpe, ordf valdistrikt Vitsand
Leif Börjars, ordf valdistrikt Svenneby
Mats Sandberg, ordf valdistrikt Oleby
Karl-Erik Boman, ordf valdistrikt Torsby Norra
Rune Gripö, ordf valdistrikt Torsby Södra
Sture Larsson, ordf valdistrikt Östmark §§ 21-23

Justerare

Kristina Berglund

Tid för justering

Tisdag 23 november 2010

Paragrafer

21-28

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

2010-11-09
2010-11-23
2010-12-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-11-09

Vn § 21

Information om tillgängligheten i kommunens
vallokaler
Curth Åsberg, representant för DHR i Kommunala Handikapprådet deltar på dagens
sammanträde. Han besökte samtliga vallokaler på valdagen den 19 september. Curth
Åsberg har använt sin permobil vid sina besök i vallokalerna. År 2010 ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade, men han redovisar ett antal lokaler i kommunens fastigheter där det finns brister som gör det svårt eller omöjligt för vissa medborgare att
kunna besöka.
Här följer Curt Åsbergs redovisning av besöken i kommunens vallokaler.

Oleby
Oleby Folkets Hus har en bra lokal med gott om plats och lätt att ta sig in och ut.

Torsby Norra Stjerneskolan
Huvudentrén är synnerligen otillgänglig med tung dörrstängare och ingen dörröppnare. Slussen in är trång och besvärlig att komma in genom

Torsby Södra Prostgårdslagårn
Prostgårdslagårn har bra tillgänglighet.

Svenneby
Vallokalen i Svenneby är belägen i f.d. Svenneby skola som nu är Torsby Vandrarhem.
Det är onödiga nivåskillnader vid rampen, både nere vid marken och uppe vid dörren.
Vilplanet, där man kan stanna stolen och öppna dörren utan att det lutar, är litet och
kort. Det finns en tung dörrstängare men ingen dörröppnare. Dörren saknar även
draghandtag. Vallokalen hyrs av Torsby Vandrarhem.

Östmark
Valnämnden hyr Församlingshemmet i Östmark som vallokal. Entrén har nyligen
byggts om på ett bra sätt. Inne i vallokalen var inte möbleringen bra, lokalen användes
bara till en liten del och det var väldigt trångt och rörigt där inne.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Valnämnden
PROTOKOLL
2010-11-09

Forts vn § 21, Information om tillgängligheten i
kommunens vallokaler
Vitsand – Aspeds skola
Ny ingång från norra sidan där det finns en ramp. Det är en onödig nivåskillnad vid
rampen och det finns ingen dörröppnare men en tung dörrstängare, vilket gör att det
är svårt att öppna dörren. Tidigare år har man använt en lokal en halvtrappa upp men
hissen för att ta sig upp är för trång för en permobil.

Stöllet
Stöllets skola har en bra ramp med ett bra vilplan och vallokalen är stor och rejäl, men
det saknas dörröppnare och dörrstängaren är tung vilket gör att det är svårt att öppna
dören för de som har mindre kraft i armarna.

Likenäs
Vallokalen är i Transtrands friskolas lokaler. Ny ingång från norra sidan där det finns
en ramp. Vilplanet är inte tillräckligt stort och det saknas draghandtag på dörren.

Sysslebäck- Samverkanskontoret
Det är en bra dörröppnare vid entrén men hissdörren åker ut mot rullstolen så man
måste backa undan då hamnar man i ytterdörrens öppning, eftersom att friytan är för
kort.
Det finns två små toaletter. En har beteckning som handikapptoalett men den håller
inte de mått som krävs. Curth Åsberg föreslår att man slår ut väggen mellan toaletterna och gör en stor som kan användas av alla.
Skylten ”Vallokal” skulle ha placerats vid vägen och inte utanför vallokalen.

Kommunkontoret Torsby
Ingången för rullstolsburna till kommunkontoret har en felplacerad dörröppnare. Den
sitter idag bredvid dörren men borde sitta på räcket. Nu får men dörren mot rullstolen
och det är svårt många att hinna undan.
I samtliga vallokaler finns valskärmar som är handikappanpassade även om Curth
Åsberg anser att de är något för trånga och höga.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Forts vn § 21, Information om tillgängligheten i
kommunens vallokaler
Curth Åsberg sammanfattar att det är kommunens lokaler som har flest brister. Valet
är vart fjärde år, men lokalerna används dagligen och de borde vara tillgängliga för
alla.

Handlingar i ärendet
Valnämnden 2010-04-21 § 2
Kommunala handikapprådets protokoll 2010-09-22 § 30
Valmyndigheten och länsstyrelsen kräver att kommunernas vallokaler är anpassade så
att alla funktionshindrade kan rösta. Kommunen måste begära dispens hos länsstyrelsen om någon lokal inte håller måttet.

Valnämndens beslut
Valnämnden ger tekniska avdelningen i uppdrag att åtgärda de hinder som finns i
kommunens ägda vallokaler som har brister. Valnämnden vill ha en rapport om hur
arbetet planeras.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Jan Esping
Mats Ågren
valnämnden
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
PROTOKOLL
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Vn § 22

Information från valdistriktens ordföranden
Ordförandena i valdistrikten är inbjudan till dagens sammanträde för att informera om
årets val. Samtliga har synpunkter på valsedelställen, som inte var bra. De var för
trånga vilket gjorde att det blev oordning i dem.

Sysslebäck
Sture Persson, valdistrikts ordf - Ny vallokal på övre plan som kan nås med hissen.
Tidigare var vallokalen en halv trappa upp utan möjlighet att nå för rullstolsburna. I år
var det även möjligt att förtidsrösta på särskild plats i lokalen. Sju personer förtidsröstade och det upplevdes positivt.

Vitsand
Peter Stolpe, valdistrikts ordf; Ny ingång på norra sidan skolan för att slippa trappor.
Vallokalen var flyttad från gymnastiksalen till ett klassrum. Det fungerade bra.

Svenneby
Leif Börjars, valdistrikts ordf; Allt har fungerat bra och bra att det fanns tillgång till
valnämndens kansli hela dagen, som svarade på frågor.

Östmark
Sture Larsson, valdistrikts ordf; Vid nästa val kommer man att möblera om och använda hela lokalen. I år var det trångt och svårt att ta sig fram.

Torsby Norra Stjerneskolan
Karl-Erik Boman valdistrikts ordf; Nytt för i år att använda matsalen som vallokal.
Tidigare har det varit på ”Torget”. Ska göra flytta om några bord nästa gång. Behöver
flera valsedelsställ.

Torsby Södra Prostgårdslagårn
Rune Gripö valdistrikts ordf. Nytt för i år var att bordet med valsedlar var placerade
inne i stora salen för att få bättre ljus för synsvaga. Det fungerade bra.
Rune Gripö avsäger sig uppdraget som ordförande. Han föreslår att P-O Nilsson blir
ny ordförande och Gunilla Nilsson blir ny röstmottagare.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts Vn § 22, Information från valdistriktens
ordföranden
Oleby
Mats Sandberg valdistrikts ordf; Valnämnden har flyttat vallokalen från Oleby skola
till Folkets Hus som har en bra lokal med gott om plats. Det var för trångt i skolan efter
en ombyggnad där.
Monika Olsson Stöllet och Sven Bertil Nohlén Likenäs är ordförande i resp. valdistrikt
De kunde inte närvara vid dagens möte, men har lämnat några synpunkter på telefon.

Stöllet
Årets val har fungerat bra. Monika Olsson önskar att de kan få förtidsröstning i vallokalen på valdagen, enligt Sysslebäcksmodellen. Det är många elever på Klarälvdalens
folkhögskola som kommer från andra kommuner.

Likenäs
Vallokalen är i Transtrands friskolas lokaler. Ingång till vallokalen flyttades i år till
norra sidan av skolan där det finns en ramp. Tidigare år har man använt korridoren
som vallokal, men i år användes skolans matsal som vallokal. Den är ljus och stor och
bättre tillgänglig. Det var mycket positivt.
Sven-Bertil Nohlén avsäger sig uppdraget som ordförande. Han föreslår Edgar Amén
som ny ordf och Jan-Anders Carlsson som ny vice ordf. Det saknas en röstmottagre till
valdistiket.
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
PROTOKOLL
2010-11-09

Vn § 23

Information om registrering av förtidsröster vid
valet 2010
Valhandläggare Anna-Stina Eklund informerar om det fel som upptäcktes på valdagen
då det saknades 86 förtidsröster. Den 23 september, dagen efter onsdagsräkning gjordes en grundlig kontroll av alla följesedlar och registreringar. Då upptäcktes att tre
försändelser med röster från biblioteket i Sysslebäck till posten i Torsby för sortering
hade öppnats på Postterminalen i Karlstad. Därifrån skickades rösterna hit till kommunkontoret. Rösterna hade blivit registrerade den dagen de tagits emot i Sysslebäck
och även då de kom till kommunkontoret nästa dag, alltså två gånger. Då den registreringen rättats till stämde antalet förtidsröster.

Handlingar i ärendet
Valnämnden 2010-09-22 § 19
Ordföranden tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
PROTOKOLL
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Vn § 24

Affischering i närheten av röstnings- och vallokaler
Valdagen den 19 september 2010 kom det in klagomål till valnämnden angående affischering nära en vallokal.

Valnämndens beslut
Affischering nära val- och förtidsröstningslokaler tillåts inte. Utdelning av valsedlar
utanför vallokalen går bra. Innan nästa val ska de politiska partierna informeras om
hur affischering får göras

Beslutet expedieras till
valnämnden
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
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Vn § 25

Förslag till förändringar till kommande val
Vid årets val har det gått att förtidsrösta på biblioteken i Sysslebäck och Torsby.
Två veckor före valet anordnades förtidsröstning i Bograngen och Höljes med 3 timmar på varje ställe. Det var många som röstade på de båda ställena och det var ofta kö
till valskärmar och röstmottagning.
En vecka före valet var det Torsby Marknad. Då fanns möjligheten till förtidsröstning i
Biografen Stjärnan kl. 12-15 lördag och söndag. Det var totalt 65 röstande under dessa
dagar, många kom in spontant och utan röstkort, men det fanns möjlighet att skriva ut
duplettröstkort och därför möjligt att rösta.
I Sysslebäck fanns en förtidsröstningshörna i vallokalen.
Nytt för i år var att det var förtidsröstning även på kommunkontoret i Torsby. På valdagen var det öppet från 10.00-20.00 för förtidsröstning och för att svara på frågor från
allmänhet och valdistrikt.

Valnämndens beslut
1. Innan nästa val bör öppettiden att förtidsrösta i Bograngen och Höljes ses över.
2. I Stöllet bör man anordna förtidsröstning enligt modell Sysslebäck.

Beslutet expedieras till
Ordf valnämnden
valnämndens kansli

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vn § 26

Organisation valdag - valnatt
Valnämndens ledamöter samlades kl 8.00 på valdagen för att köra ut förtidsröster som
Posten sorterat till valdistrikten. Ordförande och vice ordförande fanns mer eller
mindre tillgängliga hela dagen. Valnämnden samlades åter kl 19.00 för att förbereda
mottagning av valdistriktens röstningsmaterial.
På måndag morgon transporterades materialet till länsstyrelsen i Karlstad av ordförande Rune Mattsson och valhandläggarna Emelie Ollén och Anna-Stina Eklund
Valnämnden kallades till Onsdagsräkning den 22 september 2010 för att behandla sent
inkomna förtidsröster mm. Därefter transporterades dessa till länsstyrelsen av Rune
Mattsson och Anna-Stina Eklund

Valnämndens beslut
Valnämnden får i uppdrag att se över hur tjänstemän och politiker ska arbeta på valdag/valnatt och vid onsdagsräkningen.

Beslutet expedieras till
Ordf i valnämnden
valnämndens kansli
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vn § 27

Förtäring till röstmottagare
Det har kommit in en begäran från ett valdistrikt om att valnämnden bekostar kaffe
och fikabröd till den personal som arbetar på valdagen.

Valnämndens beslut
Valnämnden beviljar att varje valdistrikt får köpa kaffe och fikabröd till personalen i
vallokalerna. Ersättning betalas ut efter att kvitto lämnats in i samband med arvodesblanketten. Ordförande i valdistriktet får i uppdrag att organisera inköpet.

Beslutet expedieras till
Ordföranden i valdistrikten
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vn § 28

Ordförandens tack
Ordförande Rune Mattsson tackar alla som arbetat med årets val för ett bra utfört jobb
och tackar även för denna mandatperiod.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

