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20 13-10-22 Sid. 2

§1 Dm-. 2013.1091.111

“Supervalåret 2014, möjligheter och utmaningar”

Kommunsekreteraren informerar om förarbeten inför valåret 2014 och valmyndighetens,
länsstyrelsens och kommunens uppgifter i valarbetet.

Komi-nunsekreterai-en informerar från SKL:s webbkonferens för valnämnder och valadministratörer
som ägde rum den 23 november 2012, och där dåvarande ordföranden och en ledamot från
valnämnden deltog. Seminariet kan ses som en upptakt till valarbetet 2014. Konferensen
behandlade Vallagskomn-iitténs uppdrag att arbeta fram ett betänkande om förändringar i
valsystemet. Viktiga områden är proportionaliteten. offentliga valförberedelser.
1 övrigt behandlades på seminariet valadministration, mediehantering, folkinitiativ, det fcirstärkta
folkinitiativet och kommunala folkomröstningar.

i Vallagen kap. 3 redogörs fc5r vilka uppgifter myndigheterna på respektive central, regional och
lokal nivå har.

Viktiga hemsidor för valet är www.val.se och www.skl.se/310 val.

Valmyndighetens nyhetsbrev nr 20 13:3 och 2013:4 delas ut. Detta är den viktigaste
inforn-iatjonskällan för både valnänmd och administratörer, och kommer även i fortsättningen att
skickas ut elektroniskt till valnämnden allt eftersom de kommer.

Valnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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§2 Dnr2013.1092.111

Valnämndens arbete

Genomgång av det grundläggande arbetet i en nämnd, samt praktiskt nämndarbete med att planera,
organisera och genomföra val till Europaparlamentet (EP-valet) den 25 maj och de svenska allmänna
valen den 14 september.

Kommunsekreteraren redogör för nämndens arbete som innefattar

- begreppet myndighetsutövning; ensidigt avgörande av det allmänna, avgörandet ska grundas på
offentligrättsliga regler, åtgärden utgår från det allmännas offentliga monopolställning

- ordförandeberedning, kallelser, protokoll, justering

- regler för ersättare tjänstgöring (KF 20 10-12-13, § 78)

- praktiskt nämndarbete

Valnämnden beslutar

att fastställa 2013 års nästkornmande sammanträden till den 19 november respektive den 9
december kl. 13.15

att ordföranden vid nästa sammanträde lägger fram förslag till sammanträdesdagar och tider för
2014

Justerandes sign2 Utdragsbestyrkande
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§3 Dnr2013.1093.113

Förtroendevalda — praktiska frågor

Kommunsekreteraren går igenom rutiner beträffande närvaro, arvoden, förlorad arbetsförtjänst,
reseersättning mm.

Kommunsekreteraren går igenom praktiska rutiner för förtroendevalda som bland annat innefattar

- arvodesreglemente för förtroendevalda

- intyg 0111 löneavdrag

- utbetalning av arvoden och ersättningar; blankett månadsrapport och bankrutin

- namn- och telefonlista för kommunstyrelsen och nämnder

Ordföranden poängterar att förhinder ska anmälas till kommunsekreteraren per e-post eller telefon
omgående efter att kallelsen till sammanträde erhållits.

Valnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes ii 7 Utdragsbestyrkande
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§ 4 Dnr2Ol3.0979.042

Budget och verksamhetspian 2014

Budget och verksamhetspian för valnämnden 2014 har lämnats till budgetberedningen.

Ordföranden redogör för det till budgetberedningen inlämnade budgetäskandet.

Nämnden diskuterar behovet av fler funktionärer i speciellt vallokalen Hemgården och hur
man kan använda de olika arbetslagen på olika sätt.

Valnämnden beslutar

att invänta fullmäktiges beslut om budget 2014 innan planering av resurser i
vallokaler/röstningslokaler görs

att hos kommunkansliet anhålla om att kommunsekreteraren har delegation från kommunchefen
att besluta i frågor som rör valet och fungera som valchef under 2014

Utdragsbestyrkande
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20 13-10-22 Sid. 6

§5

Reglemente och delegationsordning

Dnr 2013.1094.002

Enligt kommunstyrelsens beslut 2012-10-30, § 151, uppdrogs till förvaltningen att verkställa
översyn och upprättande av rutiner och dokument enligt upprättat tjänstemannaförslag. Punkt nr 7 i
detta beslut är att upprätta en delegationsordning för valnärnnden och att revidering av reglementet
genomförs.

En genomgång av gällande Reglemente för valnämnden görs.

Ändra reglementet stryka andra meningen + ändra till två ersättare föreslå reglementet.

1 övrigt Rapportering till KFs första sammanträde i november verksamhets- och ekonomisk
uppföljning + dokumentation över hur valarbetet genomförts.

Delegationsrätten diskuteras och nämnden bedömer att den är av ringa omfattning och därför kan
beslutas av nämnden när man kan förutse att detta behövs.

Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige

att i § 3 stryka den andra meningen

att i § 5 ändra antalet ersättare från tre till två ersättare i paritet med miljö- och byggnadsnämnden

att i övrigt godkänna reglementet i dess nuvarande lydelse

Valnämnden beslutar därutöver

att enligt § 4 i reglementet till fullmäktiges sammanträde i november 2014 rapportera hur valarbetet
genomförts och den ekonomiska ställningen efter valet

att ytterligare delegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta behövs
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§ 6 Dnr2013.1096.022

Arkivansvarig och arkivredogörare

Enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente ska arkivansvarig befattningshavare och
arkivredogörare för de praktiska arkivvårdande uppgifterna utses. Varje myndighet ska ansvara för
vården av sitt arkiv.
Myndigheten Valnämnden ska utse arkivansvarig befattningshavare och arkivredogörare.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och utövar tillsyn att kommunens myndigheter fullgör sina
skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. 1
arkivreglementet framgår närmare vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.

Valnämnden beslutar

att utse kommunsekreterare Agneta C. Lundberg till arkivansvarig tillika arkivredogörare för
valnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Dnr2013.1097.022

Behörigheter till valdatasystemet

Valnämnden ska formellt utse de personer som ska ha behörighet och tillgång till valdatasystemet.

Valnämnden beslutar

att utse ordförande Anette Arvidsson (s), kornmunsekreterare Agneta C. Lundberg och assistent
Mariann Eriksson att ha behörighet och tillgång till valdatasystemet

Juyande5Utdragsbestyrkande
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§ 8 Dnr2013.1098.003

Vallagen och kommunallagen

Kommunsekreteraren ger en översiktlig presentation av vallagen och kommunallagen som är
relevanta lagar i valnämndens arbete.

Kommunsekreteraren gör en översiktlig presentation. Vallagen är myndighetslag och reglerar
valarbete i minsta detalj. Kommunallagen är tillämplig främst för att ange regler för en nämnds
arbete. Det kommunala självstyret reglerar folkinitiativ och folkomröstning i kap. 5
kommunallagen och inte i vallagen, och är därmed sålunda inte valnämndens kompetensområde.

Vallagen delas ut.

Valnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

steran,) Utdragsbestyrkande
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§9

Lokala nktlinjer för valarbetet

Dnr 2013.1099.111

Lokal riktlinjer för valarbetet i Skinnskattebergs kommun bör upprättas. Riktlinjerna kan bland
annat gälla röstningslokalernas utformning och öppettider, rutiner vid röstmottagning,
kompletterande regler till valmyndighetens manualer för rösträkning, den politiska hanteringen
m.m

Nämnden diskuterar vallokaler/röstningslokaler och deras utformning och öppettider, vilket kan
vara aktuellt att reglera genom riktlinjer. För övrigt anser nämnden att det kan bli aktuellt att
utforma riktlinjer under arbetet med föreberedelserna inför valet.

Valnämnden beslutar

att ordföranden ges i uppdrag att till nästa sammanträde ge förslag till riktlinjer angående
vallokaler/röstningslokaler
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§ 10 Dnr2013.1100.282

Röstningslokaler

En inventering av röstningslokaler och deras användbarhet ska göras av nämnden inför
registrering av vallokaler som ska ske i början av februari 2014.

Nämnden diskuterar alternativa lokaler än de som användes vid förra valet i de båda distrikten.
Förslag framförs om Sankt Davidsgården i Skinnskatteberg för södra distriktet som vallokal, samt
f. d. Heds skola i södra kommundelen och Allaktivitetshuset i Riddarhyttan som röstställen på
valdagen.

Budröstning diskuteras, och frågan uppkommer huruvida hemtjänstens personal är behjälpliga som
bud utanför tätorten. Budröstning enligt 7 kap. § 4 vallagen, anger när budröstning får ske och hur.
Valnämnden utser kommunala bud.

Valnämnden beslutar

att vid sammanträdet den 9 december göra en rundtur för att inspektera de föreslagna objekten som
lämpliga som alternativa röstningslokaler

att kommunkansliet ges uppdraget att ta lämpliga kontakter med anledning av detta

Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr2013.l10l.022

Rekrytering av röstmottagare

En inledande diskussion ska ske angående principer för rekrytering samt organiserandet av
röstmottagare för förtidsröstning, röstning i vallokal och röstställen på valdagen.

Ordföranden föreslår som målsättning att inte ha röstmottagare som är med på partiernas vallistor.

Organisation av arbetslagen i vallokalerna diskuteras när det gäller antal röstmottagare och
arbetspassens längd.

Annonsering för att rekrytera röstmottagare diskuteras. Förslag framförs att en annons för
intresseamnälan kan publiceras på kommunens hemsida och i 0222:an, och att en intresseanniälan
ska gälla alla, även tidigare röstmottagare och anställda i kommunen.

Valnämnden beslutar

att som grund för rekrytering av röstmottagare en annons för intresseanmälan kan publiceras på
kommunens hemsida och i 0222:an, och att en intresseanmälan ska gälla alla, även tidigare
röstmottagare och anställda i kommunen

Justerandes. Utdragsbestyrkande
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§ 12 Dnr2013.1102.032

Seminariedag den 27 november 2014

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar en seminariedag för valnämnder och
valadministratörer i Stockholm den 27 november.

Valnämnden beslutar

att utse ordförande Anette Arvidsson (s) och Elisabet Skog (v) samt en tjänsteman att delta i
serrnnariet

att kommunsekreteraren ombesörjer anmälan och beställer tågbilj etter

Justerandes si . Utdragsbestyrkande
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§ 13 Dnr2013.1103.113

Rapporter

Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.

Juster dessign7 Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr2013.1104.002

Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut finns anmälda vid dagens sammanträde.

Justerandes.si-i. Utdragsbestyrkande

H’h/
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§ 15 Dnr2013.1105.002

Delgivningar

Inga delgivningar lämnas vid dagens sammanträde.

Justerandes igii Utdragsbestyrkande

(5.1
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§16 Dnr2013.1106.113

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns vid dagens sammanträde.

Justerande Utdragsbestyrkande


