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Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Kenneth Carlsson (S).
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Planering inför 2018-års val

Beslut

Lars Millberg och Peter Andersson får uppdraget att kontakta fastighets-
skötare Dan Granath för att säkersfölla att det finns ändarnålsenliga
röstningslokaler.

Lars Millberg och Peter Andersson ansvarar för rekrytering av personal i
sarnband med förtidsröstningen.

Samtliga partier uppmanas aff påbörja rekryteringen av valarbetare till
valdagen. Sannolikt behövs en utökning av antalet personer per valdistrikt
från sex till åtta. Föregående års deltagarförteckning kornmer att skickas ut
till gruppledarna.

Årendet

Persona}chef Lars Millberg inforrnerar att det är dags att inleda planeringen
inför valet 2018.

Det är aktuellt att säkerställa att det finns ändamålsenliga lokaler för både
förtidsröstning och på valdagen. Lars Miiiberg och Peter Andersson får
uppdraget att kontakta fastighetsskötare Dan Granath i frågan.

Det kornrner att behövas utökad information till allmärföeten genom t.ex.
annonsering så att den hittar till rätt röstningslokal i samband med ändringen
av antalet lokaler.

Samtliga partier uppmanas att påbörja rekryteringen av valarbetare till
valdagen. Sannolikt behövs en utökning av antalet personer per valdistrikt
från sex till åtta. Föregående års deltagarförteckning komrner att skickas ut
till gruppledarna.
Generellt är det viktigt att en föryngring sker bland deltagande valarbetare.
Intresserade och lärnpliga medarbetare i kornmurföuset kornmer att tillfrågas
om medverkan.
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Forts.

Tidigare års förtidsröstning diskuteras. Det är angeläget att rekryterings-
processen av personal till förtidsröstningen påbörjas i god tid och sköts av
personalerföeten. Lars och Peter får rekryteringsansvaret.
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Förslag om ändring av antalet röstningslokaler (från 3 till 5)

Beslut

Valnämnden beslutar erföälligt att utöka antalet röstningslokaler från tre till
fem det vill säga samma antal som valdistrikten i kornrnunen;
Töreboda Norra Töreboda Centralskola

Töreboda Sydvästra Björkängsskolan (preliminärt)
Töreboda Östra Kilenskolan (preliminärt)
Moholm Moholmsskola

Älgarås ÄlgaråsServicehus

Ärendet

Med erfarenhet från tidigare års val finns anledning att utöka antalet
röstningslokaler i Töreboda centralort till sarnrna antal som valdistrikten, det
vill säga från en till tre.

Centralskolan saknar kapacitet att ta emot röstande från tre valdistrikt och
därmed bereda allmänheten en acceptabel röstningsmiijö. Centralskolan har
kapacitet att endast ta emot röstande från valdistrikt Töreboda Norra.

Separata lokaler behöver ianspråktas för valdistrikt Töreboda Sydvästra,
preliminärt i Björkängsskolan och valdistrikt Töreboda Östra, preliminärt i
Kiienskolan.

Vallokalerna i Moholm och Älgarås för respektive valdistrikt berörs inte av
några förändringar.
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Expediering:

Vn § 4

Övriga ärenden

Ärendet

Ordföranden Gunnar Welin meddelar aff kommunfullmäktige utser Clas
Evertsson (C) till ersättare av valnämnden för resterande del av
mandatperioden.
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