
Skinnskattebergs
- Sammantradesprotokoll

Valnämnden 2014-01-21 Sid. 1

Plats och tid Stora smmianträdcsrumrnci, kominunhuset den 2 jrrnu:iri 20 1 kL O9.0O- 2.55

Beslutande Anette Arvidsson (s), ordf
Rolf Andersson, Sillbo (c), vice ordf
Birgit I-lo!mqvist (s)
Elisabet Skog (v)
Sture I3ickIund (in)

Övriga del:agarc Agacia C. Lundberg. kornin’ansckretcrare

Utses nit jusi era: Birgit 1 lolirnvisi (s)

Plats och tid Kansli- och pcrsonalavdeliiingcn den 3 februari 2014 kl. 16.00

lnraurafcr

Ag’b4ta C. Lundberg * 1-12

Ordrdraxdc jp..4t4E
AI]cI le Arvidsson

justerande /
flirgit l lolmqvist /

Anslagsbevis

Justeringen har tiilkärnmgivils genom mislag

Organ Valn5rnnden

Saminanträdesdatuin 201 4-01-21

Datum 15r Datum ffi,
anslags uppsättande 2014-02-04 anslags nedtagandc 20(4-02-26

Fönaringspats för
protokollet Personal- och kansliavdelningen

Llndcrskrift



Skinn skattebf

Sammantradesprotakoll
Valniimnden 2014-01-21 Sid. 2

§ 1 Dur 2013.1100.282

Röstningslokaler

En inventering av röstningslokaler och, deras anviindharlict ska göras av nflinnden inflir
registrering av vallokaler som ska ske början av rehruar 2014.

Valnimnden gcnocn[örde enligt protokoll 2013-12-09, § 27, en inspcktion av Sa Davidsgården och
l-Jcrngårdcn För att undersöka liimpliglictcci För var och en av lokalerna att fungera som vallokaler. 1
1Icmgrdcn ställs krav på att det ska ra plats mcd dubblering av röstmottagare och att dc röstandu
ska lotsas in via båda dörrarna i Iokalcn. vikct bedöms kunna fuigera. St Davidsgården och
1 Icingården bobs för valdaganta dcci 25 maj och den 14 scptcnibcr 2014.

Dagens sa in rna ut riide in! cds ned att iis pck (era Rrsa ml i,gsl ci Inne ( i Il cd samt
AH akt i vii et si] u s i ozh . d skolan i Rid darhvt an son: i mpl ga obj cia fl 1 fu w era sm
rösmoIIugningssIiilicn p. ald:igcn.

Tidigare heliarniling iv ilrendet

Valn5mndcn hesuIudc 2013-10-26, S IU
att vid samrnanträdct den 9 (lcccnlbcr göra Ln i und:u, för all inspektera de föreslagna objcktcn som
lilmpliga sam allen]at va röstningsloka!cr
att kommnunkansliet ges uppdraget iII 0 länipl ia koniaki cr md anledning av delta

Utgngspui:kIen n.r det gäller röstningslokaler ir ai. de ska vara dcsa:nmna vid både EP—valet i maj
och RKL-valcn i scptcmbcr.
Efter att ha gått hzenom resultatet av inspekt innen ir tijinuidezi är överens om att

församlingshcnimet 1-ledgärden il led jr väldigt bra ur tilluängliglictssvnpunkt. Allaktivitctshusct i
Riddarhvtta är bättre än f d skolan. dä Imin inte behöver bygga eller mo:flcra en ramp in till skolan
för en enstaka händelse som valdagarna.
Ordföranden ställer frågan till nänw,dcn om oeks de lokaler som besöktes vid Förra sammanträde,
Hemgården och S:i Davidsgfirden i Skijiaskatteberg kan codkänmas soiii röstmottagnngslokaler,
och finner frga: med ja besvarad.

Valnämn,len beslutar

att samtliga röstmottagningslokalcr ska vara desamnia vid både EP-valet och RKL-va!er
att vallokalcrzia på valsöndagarna ska vara FIemrdcn För norra valdistriktct och Sa
Davidsgården För södra valdis:riktet
att röstmoaagnhigsställen på valdagarna ska vara Allakjivitc:sliuscc i Riddarhyttan, lledg&den i
[led och Kommunhuset
auröstrnottagningssliillc För förlidsröslning ska ‘am Komniunhuset

J terandes sign. Utdragsbestyrkunde

/ki
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Valnämnden
Sammantrdes protokoll

2014-01-2 1 Sid. 3

§2

Valmyndighetens nyhetsbrev nr 2013:6 V

Dur. 2013126313

Valnivndighclci:s s2iasIe nvhclsbrcv har tidigare u:sänts jur c-pos. Vid dagens s:Imrnanl rilde görs
en kort eI1oIugng av nyhc:sl,revct.

Tidigare behandling n’ iirendet

Valnämnden hcsluade 2013-12-09, 17.
att i1gga i:ylicLsbrev nr 2013:5 V till landlh:garna

N>-lic: sh rc vct gs i ucilnin oc Ii korn, ncr’:cras - Kort irc dagens s mn1 ut ride 1:a r y::crl i garc ert
iylic sh rcv konini 1 ket tas upp till :incU ing vid LIiis:zL s rn:ua utridc dc:, 25 Cch ruari

nInirnn[IepI l,esluIi r

att 1 ggE’ nvlicl sI,rcv nr 201 3:5 V till handlingarna



Skinnskabf
nImun

Sammantradesprotokoll
Valnämnden 2014-01-21 Sid 4

Dur 20131262.113

Uppföljning av fullmäktiges beslut om budget 2014— rapport

ValnIrr.:x1cn beslutade 2013-12-09, § 19, att Ios komu:unfijHinäktigc bcg1ra vttcrlit!r:re rcsu,ser i
dri[tiiudgctcn fdr r 2014 med 160 000 kr.
Lcduit,gsu:skotwt har behandlat frågan och beslutade 2014-01-08. Il, att 160 000kr tas fr.n
APA-medel till vanänrdcns verksamhet 2014.

Ord röra,iden rapporterar att fiuansfcringen av nirnndens verksamhet nu ir bcslutud av
konEnlluslyrelsens ledningsutskott och alt kostnaderna tas från konto 099 AFA—niedLI.

‘alnärnnden beslutar

att Ifigga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

1U&
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Sammantradesprotokoll
VaInirnnden 2014-01-21 Sid, 5

§4 Dnr20L3llO2.032

Seminariedag SKL — rapport

Valniinindcn beslotndc 2013-1 0—26. 12 au utse ordförande Aneilu Arvidsson (s och EhisM,c:
Skog (v) sam: er lj5nsteitan att della i seminaic: Supcna!ärct 2014, niöilighc:er och
utnianingar’. Senunarju Lynades fil! den 16 Januari 2014 i Orebro.

Ordförande rapporlerar frin valscniinarict i Örcbro dcn 16januari där ordföranden, Elisabet Skog
och kon:iuutisekretcraicn deltog.

Ord(3raiideci ko::si;itciai ijaricle. S(irbarhcicn är stor när dci gäller -aIibic:, och at detta lflSie

pätalas hus kon;niunlcdningcn, att gira cn proccsskartliiggning katt vara bra istiillct fZir att enbart
doku:ucutcra arhct:s gång, Nytt är att va!närrnden har till uppgift att jobba rör att niiniiiskor att
rös:a, mcd aiidra ord att ffi fler till v:Iurnorjm. Skirnskattcbcrg läg över riksgcnnnisinttct mcd
47% ‘mi 45 % El’-valct 20fl9. 1 RKL-valcn 20111 va valdc!(auandc: i kommunen SI S, och fr
förstagängsvilljare 75 .

Amb tio,, CI) r all arj c nummer av kommunens infornm Ii on si idn ing 0222: an ha ii nI skri vet om
val et. En sträval] br oeks vara itt rekrytera finsktalandc röstmottagare.
Ett tips frin omvärlden är nit det gär att hyra scdclräknarc av en lokal bank för kontrollräkning av
röstcrlirL

Valnij mo rico Iws lvi

att lägga rappori en till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbest3Tkande

:14



Skinnskaebrgs
ØEZkommun

Sammantradesprotokoll
Valniimnden 2014-01-21 Sid 6

§5 Dnr2013.II0l.022

Rekrytering av röstmottagare — rapport

Valnflmnden beslulade 2013—10—26, § 11, att som grund för rekrytering av röslmottagare utlörma en
annons för intresseanmälan som kan publiceras på kommunens hcmsida och i 0222 :an, och att en
intresseanmiilan ska gillis al la, även tidigare röstmottagare och anställdn i komnrnncn,

Alla icdaniter rr ci exemplar av anuo:;scn som puilic ens i 0222:nn i shitel av januari.

Ordmraadc!1 redogör För ankama kring annonscns roll i rekntcri imsarbelet och hur den SXi INjas
och kompi et! cp’s i iicd det traditionci s 1 cl alt rekrytera röst mot aga rc cnnm direki 1 o ntakt

och spridande av i:ftrmation genom partierna.

Vnlnämn,lcn IwsIi,Iar

all ligga rappa rtcn till hand ingarna

3 terandes sign. Utdrngsbestyrkande

Lfl



innskaeb
q5rkommun

Val niim mi en
SammantrdesprotokolI

2014-01-21

‘olnanirde: heslutade 2013—1 0—26. 4. at: hos konirnunkansliet anhla ein att
koimnuasckrcrerarcn har decgtion fr,: komni:iri:licfcn att bcsu:a i frägor son; rör valet och
fungera som valclicf indcr 2014.

Ordftranden rapporierar att kommuncimfen undertecknat cli dokument som är en
funki iol]sleskrivning som ger komniu,,sckrelcrarcn rki att fungera som vaicheC under v:lrei.
Ngo,i v idn red t egation iNn kommunche [Ln all fil la beslut har i sanunanli anget i nie anse! is

nöd’ indigi

Va In ii ni nden beslutar

1 iga rapporten 1 Il handlingarna

Sid 7

Vaichef under valåret 2014— rapport

Dnr 2014 .0045.113



Skinnskatteb

Valnärnnden
Sammantrdes protokoll

2014-01-2 1 Sid 8

§7

Lokala riktlinjer för valarbetet

13nr20l3.10991 II

Lokal riktlinjer för alarhciei i .Skinnskattcbcrg5 kommun bör uppriiuas Riktlinjerna kan bland
aimat gll iöstn :igsloka!ernas ixformr,ir.g o:h öppettidcr, rutincr viii rösln:ohtagni ng,
koniplclicra::dc regler il valmvndiglictcns manualer Rir röstriknng. den politiska han.erinucn
n1.in.

lidigare behandling av irentirt

Vali,iiucidcti bcsIur;Ie 201 3—0—28. 9.
alt ordröranden ges i uppdrag att iii n5sta sani,nan:rdc gc förslag till riktlinjer angcrtdc
Va llcjk. crrö stijl ngs eka ler

\‘alni:nndu,i hcsuÉade 2013—12-00, 21
att arbetet mcd rikilinjer fortsitIer vid nsIa samniaiiIridc dcii 21januari 2014

Nämnden gör en ilograi1n gnoIngång av arbetsmalerialet, varvid rällelscr och ii hugg görs.

Valnijiunden l,cslutar

att kommunsekreteraren gör korrigeringarna i materialet s att ärendet kan läggas fram för bcslut
vid nfimndcns sainjiianträdc den 25 februari 2014



Skinnskattebé?
ktTnmun

Sanimantradosprotokoll
\‘a1nhnndcn 2014-01-21 Sid. 9

§ 8 Dnr 20140044.113

Arvoden och ersättningar till röstmottagare

Valnämnden har att besluta 0111 arvode och övrh!a ersflttningar till röslinottagare som tjänstgör
under valsöndagama den 25 maj och den 14 september 2014.
ordFöranden presenterar Förslag till arvodcn och crsältningar vid samitiantrildet.

Ordflrandcn redugör för sill fflrslag och de beriikninar som gjuils.

Tjänsigöringens onhlining regleras i Riktlinjer För röslnlottagnilig id EP-val’ saint i ‘Rikilinjer
för i ostmottagning vid R KL—va In ed t i Ilhörainle ru tinheskri vningar.

Valniirnndcn Ijeslutar

ni’ arvode för rösimoti agare i vallokal p valdagen ska vara 250 kraini och för röstrilkning efter
vallokalcns stiingning ned 350 kr/lim

att arvode För röstniotlagare pfl röstmottagningssllille p valdagen ska vara 200 kr/tim

att ordföranden och vice ordföranden i valdistrkteri crhållcr CD uppdrzwstilhigg om 1 500 kr/val

att anodc för sonilhiga röstniottagares dcllzigande i uthildning ska vara 125 kr/tim

ni: reseersilitning utg5r ned 2,90 krmil

Justerandes sign.



tXcDkommun

Valniinndcn
Sammantrdos protokoll

2014-01-2] Sid. 10

§9

Ovriga rapporter

Dnr 2014.0046.113

1-lUr liinmas rapporter som inte Iiänflirs till jircuden på dagcns Rircdracnirigslista.

Ordl5randen rapporterar angcnde fZirslag till dzitum för nlimndcns kommaiulc sammantriidcn,
att f&slag [oInnier till saciunacitridct den 25 februari

‘aI ii in’ ide ii beslutar

ifl ligga r;ippoiicn 1111 lii:dIingan;a



Skinnskatteb

Sammantradosprotokoll
VaJnhnndcn 20! 4-01-21 Sid Il

§ ID IJnr2OI#.0047.113

Delegationsbeslut
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Delgivningar

Sammanträdesprotokoll
2014-01-21 Sid 12

Drtr2O4OO1S.I 13
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Vainfininden 2014-01-21 Sid 3

J2 Dnr2014.0049I13

Övriga frågor

OrdfiraTIdeII ill på:ninna nihr.nden om att hoka in sina kalendrar att den s.k onsdagsräkningen
cficr valsöndagen sker den 28 maj rcspcklivc den 17 september mcd början kl. 0&30

Lir.sstvrcscn har kallat tili ni:vcrksträFf ned valni,,xndcr och tiinstcmn den 2S jtriuari kl. 0903-
1200. l’ grund av férlunder fr ordRirauden har lcdainotcn Birft IIocnqvst (s) tktigarc vidtatals
all della illsarninans med kommunsekrel crare/:ilclief och adm assistent M ‘riann lEr ksson

Broschyren ‘Valels utmaningar inspiralionsskrifi för förtroendevalda (3)’ finns att liimla p
SKL s wwebbplats och kommer att vara en punki p dagordningen vid nflsta sa,n,iiinlräde den 25
fcbn,ari.

Justerandes sign. tltdragsbcstyrkande

•‘I•\


