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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 

Lars Skytt (S) 

Sven-Olof Melin (S) 

Mona Hansson (KV) 

Kurt L Andersson (S) 

Monica Lindeberg (M)   

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 

Birgitta Thunholm (C)                               Gunnar Östlund (C) 

Hans Henriksson (KV)                                                          Kurt Törnblom (SD) 

  

Övriga närvarande 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 

Amal Khalilova                                                                     Sekreterare 
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§ 46 Utvärdering av val 

Valnämnden utvärderar valet och gör följande noteringar: 

 Bra att valnämnden tar de stora beslut tidigt på året  

 Börja rekrytera i februari-mars det året det är val 

 Sikta på 8 personer/valdistrikt  

 Bra åldersfördelning bland röstmottagare  

 Matbidrag till röstmottagare underlättade under valdagen 

 Utse fler ambulerande röstmottagare från kansliavdelningen 

 Intervjuer med ordförande innan de utses  

 Betona på utbildningen att all material ska tas med tillbaka till kommunhuset, endast  

   valskärmar  och trottoarpratare kan lämnas kvar  

 Betona på utbildningen att man måste sortera röstkort och kuvert separat  

 Utbildningen tar minst 3 timmar 

 Dela upp i två utbildningstillfällen för att undvika alldeles för stora grupper  

 Poängtera vikten av att höra av sig i god tid när material börjar ta slut eller saknas. 

 Kuvert ska vara förslutna, poängtera det till röstmottagare som jobbar under 

   förtidsröstningen 

 Biblioteket är lite trångt som röstningslokal. Finns någon annan lämpligare lokal än  

   biblioteket? T.ex. kommunhusets sessionssal?  

 Ha möte med Tekniska redan på våren och diskutera taggar, larm etc. 

 Involvera fler avdelningar och tjänstemän i genomförandet av val 

 Bra med taggar till respektive ordförande på Sörgärdet där det är två valdistrikt 

 Taggar till ordförande funkade bra 

 Spara mindre förtidsröster till uppsamlingsräkningen 

 Central distribution funkade bra 

 Till nästa gång se till att röstkort kan skrivas ut på biblioteket 

 Ett separat utbildningstillfälle till ordförande och viceordförande 

 Se över indelningen av valdistrikten Älvkarleö Bruk Marma och Östanån 

 Två stationer med valsedlar istället för en  

 PRO-lokalen som röstningslokal?  
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§ 47 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor ställs. 

 

 
 

 
 

 

 


