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Plats och tid

Kommunhuset, tisdag 9 november 2010, kl. 18.00–19.10

Beslutande

Rune Olsson (C), ordförande
Roland Andersson (S) för Viola Olofsson (S)
Ingemar Andhill (S)
Kerstin Bertilsson (M)
Fredrik Lindström (FP)

Övriga närvarande

Lars-Göran Asp (V), ordförande valdistrikt 1 (Töreboda sydvästra)
Gunnar Welin (M), ersättare och ordförande valdistrikt 2 (Töreboda norra)
Wivie Thornell-Johansson (C), ordförande valdistrikt 3 (Töreboda östra)
Lars-Gunnar Lindholm, ordförande valdistrikt 4 (Moholm)
Caisa Berntson (M), ordförande valdistrikt 6 (Älgarås)
Mariana Frankén, kommunsekreterare

Justerare

Ingemar Andhill

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret
Paragrafer 21

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………
Mariana Frankén

Ordförande

…………………………………………………
Rune Olsson

Justerare

……………………………………………………………………………..
Ingemar Andhill

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

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2010-11-09

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
…………………………………………………
Agnetha Andersson

_______________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Tekniska nämnden
Valnämndens ordförande nästa mandatperiod
Sekreteraren

Vn § 21

Utvärdering av arbetet med valet
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2010, § 162, att rekommendera
valnämnden att ta initiativ till ett uppföljnings- och utvärderingsmöte om arbetet med valet.
Valnämnden diskuterar genomförandet av 2010 års val och rekommenderar den
nya valnämnden följande beträffande förtidsröstningen;
att en mer tillgänglig lokal anskaffas i Moholm (kan vi använda skolans entré
eller biblioteket) och att skyltningen förbättras till exempel med trottoarpekare
på parkeringarna.
Beträffande röstmottagningen i vallokalerna rekommenderar valnämnden att
det fortsättningsvis utses sex röstmottagare per valdistrikt och att en lämpligare
lokal anskaffas i Töreboda för valdistrikt 1-3 (kan vi använda Idrottshallen eller
Församlingshemmet).
Vidare rekommenderas den nya valnämnden att införskaffa valsedelsräknare
och bara utse personer som orkar med en hel dags arbete.
Dessutom framkom önskemål från valdistriktsordförandena om hjälp med att
iordningsställa lokalerna dagen innan valet och dagen efter samt med att lägga
ut och ta in ramper. Vidare önskar ordförandena bättre uppbackning med smörgåsar (landgångar) under valdagen.
Andra synpunkter som kom fram var att ta bort ångerröstningen, att ha en speciell röstlängd för förtidsrösterna, att modernisera valet med teknik och att materialet i valsedelsställena borde vara bättre, plåt eller trä.
____
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