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§ 17 Dnr.2013.1263.113

Valmyndighetens nyhetsbrev

Valmyndighetens senaste nyhetsbrev nr 20 13:5 V har tidigare utsänts per e-post. Vid dagens
sammanträde görs en kort genomgång av nyhetsbrevet.

En genomgång av nyhetsbrevet görs och kommenteras.

Valnämnden beslutar

att lägga nyhetsbrev nr 20 13:5 V till handlingarna

?7nden.

Utdragsbestyrkande
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§ 18 Dnr2013.1261.113

Sammanträdestider 2014 för valnämnden

Sammanträdestider 2014 för valnärnnden ska fastställas. Ordförande föreslår den 2 1/1, 25/2 och 25/3
samtliga dagar kl. 09.00. Senare kommer ytterligare sammanträdesdagar att planeras in när man vet
mer från de övriga myndigheterna centralt och regionalt.

Tidigare behandling av ärendet

Valnämnden beslutade 20 13-10-28, § 2,
ordföranden vid nästa sammanträde lägger fram förslag till sanirnanträdesdagar och tider för 2014

Valnämnden beslutar

godkänna ordförandens förslag till sammanträdesdagar och tider för år 2014

Ju7Edes’. Utdragsbestyrkande
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§ 19 Dnr2013.1262.1 13

Uppföljning av fullmäktiges beslut om budget 2014

Kommunfi.illmäktige har 2013-11-25, § 75, antagit budget för 2014 och plan 2015-2016, och en
genomgång av vad det innebär för valnämndens verksamhet ska ske vid dagens sammanträde.

Ordföranden har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande angående valnämndens budget.
Det har visat sig att ett räknefel har uppstått när kommunflillmäktige beslutat om 160 000 kr mindre
i nettokostnad än det nämnden äskat.

Nämnden diskuterar den uppkonwa situationen och möjligheten att skära ner på kostnaderna.

Anette Arvidsson (s). med instämmande av Sture Bäcklund (m) anser att nämnden är j behov av de
medel som räknats fram, och att kalkylen över kostnader är realistisk för att, enligt vallagen,
genomföra de två valen år 2014 på ett riktigt och säkert sätt.

Anette Arvidsson (s) föreslår att nämnden begär ytterligare resurser för år 2014 med 160 000 kr.

Valnämnden beslutar

hos kommunfullmäktige begära ytterligare resurser i driftbudgeten för år 2014 med 160 000 kr
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§ 20 Dnr2013,1098.003

Vallagen och kommunallagen

En översiktlig genomgång av vallagens kapitel och paragrafer som rör den lokala myndigheten
valnämnden, ska göras vid dagens sammanträde.

Vallagen gås igenom och kommenteras i de kapitel som är relevanta för arbetet i nämnden just nu.

andes. Utdragsbestyrkande
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§ 21 Dnr2013.1099.111

Lokala riktlinjer för valarbetet

Lokal riktlinjer för valarbetet i Skinnskattebergs kommun bör upprättas. Riktlinjerna kan bland
annat gälla röstningslokalemas utformning och öppettider, rutiner vid röstmottagning,
kompletterande regler till valmyndighetens manualer för rösträkning, den politiska hanteringen
mm.
Ordföranden har upprättat ett diskussionsunderlag i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Valnämnden beslutade 2013-10-28, § 9,
j ordföranden ges i uppdrag att till nästa sammanträde ge förslag till riktlinjer angående
vallokaler/röstningslokaler

Valnämnden diskuterar ingående vad som bör gälla lokalt i kommunen beträffande förtidsröstning,
val i vallokaler på valdagen, röstrnottagning på valdagen samt vid rekrytering av röstmottagare.

Vahiämnden beslutar

arbetet med riktlinjer fortsätter vid nästa sammanträde den 21januari 2014

7tend4sn. Utdragsbestyrkande
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§22 Dnr2013.1260.113

Undertecknande av handlingar

Enligt valnämndens reglemente, § 16, ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av
nämnden undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denna av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 1 övrigt bestämmer valnämnden vem som ska
underteckna handlingar.
Ordförande föreslår att kommunsekreterarea i övrigt har rätt att underteckna handlingar.

Ordföranden föreslår att kommunsekreteraren äger rätt att kontrasignera och underteckna
handlingar enligt reglementet § 16.

Valnämnden beslutar

att kommunsekreteraren Agneta C. Lundberg äger rätt att kontrasignera och underteckna handlingar
enligt reglementet § 16

J7ndes. Utdragsbestyrkande
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§23 Dnr2013.1103.113

Rapporter

Dnr 2013.1097.022
Behörigheter till valdatasystemet, beslut 2013-10-28, § 7
att utse ordförande Anette Arvidsson (s), kommunsekreterare Agneta C. Lundberg och assistent
Mariann Eriksson att ha behörighet och tillgång till valdatasystemet

Detta är verkställt 2013-11-11.

Dm- 2013.1102.032
Seminariedag den 27 november 2014, beslut 2013-10-28, § 12
att utse ordförande Anette Arvidsson (s) och Elisabet Skog (v) samt en tjänsteman att delta i
seminariet
g konimunsekreteraren ombesörjer anmälan och beställer tågbiljetter

Seminariet är flyttat till den 16januari 2014 i Örebro.
De ovan nämnda samt kommunsekreteraren är anmälda till seminariet, tågförbindelse passar ej
varför en komn-iunbil är bokad.

J7k7d1.
Utdragsbestyrkande
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§ 24 Dnr2013.1104.002

Delegationsbeslut

s7dgn. Utdragsbestyrkande
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§ 25 Dnr2013.1105.002

Delgivningar

Skinnskattebergs kommun
Dnr 20 13.0932.006
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 131112, § 206, Sarnmanträdesschema 2014
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 131125, § 79, Sammanträdesschema 2014

J7te7d. Utdragsbestyrkandc
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§26 Dnr2013.1106.113

Övriga frågor

Justerande si Utdragsbestyrkander
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§ 27 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.
Dagens sammanträde avslutas med att inspektera Hemgården och Sankt Davidsgården som
lämpliga objekt att fungera som röstningslokaler på valdagen.

Tidigare behandling av ärendet

Valnämnden beslutade 2013-10-28, § 10
att vid sammanträdet den 9 december göra en rundtur för att inspektera de föreslagna objekten som
lämpliga som alternativa röstningslokaler

kommunkansliet ges uppdraget att ta lämpliga kontakter med anledning av detta

Nämnden gör en inspektion av Sankt Davidsgården och Hemgården, och undersöker lämpligheten
för var och en av lokalerna. 1 Hemgården ställs krav på att det ska få plats med dubblering av
röstmottager och att de röstande ska lotsas in via båda dörrarna i lokalen, vilket bedöms kunna
fungera.
Sankt Davidgården och Hemgården bokas för valdagama 25 maj och 14 september2014.

/
Juster ‘des Utdragsbestyrkande
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