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§ 13 Dnr.2013.1263.113

Valmyndighetens nyhetsbrev nr 2014:1 V och 2014:2 V

Valmyndighetens senaste nyhetsbrev har tidigare utsänts per e-post. Vid sammanträdet görs en kort
genomgång av nyhetsbreven.

Tidigare behandling av ärendet

Valnämnden beslutade 2013-12-09, § 17,
att lägga nyhetsbrev nr 20 13:5 V till handlingarna

Valnämnden beslutade 2014-01-21, § 2,
att lägga nyhetsbrev nr 20 13:6 V till handlingarna

Nyhetsbreven gås igenom och kommenteras.
Nänmden konstaterar att material för utbildning av röstmottagare ännu inte har levererats från
Valmyndigheten enligt kalendariet.

Valnämnden beslutar

att kansliet undersöker hur det ligger till med utbildningsmaterialet

att lägga nyhetsbreven till handlingarna

Ju ter des sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskb’@i
krnmun

Valnämnden
Sammanträdesprotokoll

2014-02-25 Sid. 16

§ 14

Ändring i vallagen

Dnr 2014.0233.113

Enligt riksdagens beslut SFS 2013:1159, föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837) dels att 1
kap. 3 och 5 §, 2 kap. 11 och 12 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 20 § samt 5 kap.3 § ska ha ändrad lydelse,
och dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 11 a § och 5 kap. 2 a §.

Nämnden gör en genomgång av ändringarna, som bland annat gäller när valdagen till RKL-valen
infaller, valbarhet och kandidatur till EP, krav på den lokala valmyndigheten kommunen när det
gäller bland aimat lokalisering, tillgänglighet och öppethållande i röstningslokalerna, rösträtt för
unionsmedborgare.

Valnämnden beslutar

att lägga SFS 2013:1159 till handlingarna
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§ 15 Dar 2013.1101.022

Rekrytering av röstmottagare — rapport

Valnärnnden beslutade 2013-10-26, § 11, att som grund för rekrytering av röstmottagare utforma en
annons för intresseanmälan som kan publiceras på kommunens hemsida och i 0222:an, och att en
intresseanmälan ska gälla alla, även tidigare röstmottagare och anställda i kommunen.

Tidigare behandling av ärendet

Valnämnden beslutade 20 14-01 21, § 5,
att lägga rapporten till handlingarna

Ordföranden rapporterar angående annonsering efter intresserade personer som röstmottagare, och
som hittills lockat 12 intresserade personer. Nämnden konstaterar vikten av att hela tiden även
arbeta på det traditionella sättet att rekrytera röstrnottagare genom direkt kontakt och spridande av
information genom partierna. Den 3 mars är sista dag för intresseanmälan enligt annonsen. Därefter
ska ordföranden planlägga hur det fortsatta rekryteringsarbetet ska genomföras.

Valniimnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 16 Dnr2014.0234.113

Riktlinjer för röstmottagning vid EP-valet

Förslag till riktlinjer för röstrnottagning vid Europaparlarnentsval, EP-val, har upprättats och ska
beslutas av valnämnden

Efter tidigare bearbetningar har nu nänrnden att ta ställning till förslaget om riktlinjer för
röstmottagning vid EP-valet.

Valnämnden beslutar

att anta förslaget till “Riktlinjer för röstmottagning vid EP-valet”

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 17 Dnr2014.0235.113

Information till partierna och väljarna

Valnämnden ska vid dagens sanirnanträde ha en inledande diskussion om information till partierna
och väljarna.

Kanalerna för valnämndens information till väljarna/allmänheten är genom en haivsida i varje
nummer av kommunens informationstidning 0222:an och genom artiklar på kommunens webbsida.
Direktlänkar till valmyndigheten och EP-valet ska också finnas på kommunens webbplats. När det
gäller annonsering och kungörelser strax före valet gäller därutöver även ortspress, d.v.s
Fagerstaposten och Bergslagbladet samt konnriunens anslagstavla.

Ordföranden har deltagit som inbjuden till KF-gruppmöte den 17 februari, där spörsmål inför valet
togs upp. En tydlighet i vilka som för närvarande har funktionen gruppledare togs upp av
ordföranden, eftersom allmänhetenlmedia har börjat eflerfråga sådan information. Det framfördes
också hur viktigt det är med ordning i valsedelsställen, grundat på erfarenheter från förra valet.

Nämndens uppgifter förutom det som regleras i vallagen, är också att locka fler väljare att rösta.
Gränsdragningen mellan valnänmdens arbete och partiernas när det gäller informationen till
väljarna, diskuteras. Det konstateras att det är viktigt med tydlighet här och en hög medvetenhet
hos nämnden i denna fråga.

När det gäller information till partierna om genomförande av valen, finns det anledning att
återkomma när första valet i maj närmar sig.

Valnämnden beslutar

att notera till protokollet vad som gäller angående information till partierna och väljarna

Sammanträdet ajourneras för paus.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 18 Dnr2014.0236.113

Demokratidagen 2014 — SKL

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inbjuder till Demokratidagen 2014, mötesplatsen för all
med intresse och ansvar för dernokratifrågor och medborgardialog, den 3 april 2014 i Stockholm.

Valniimnden beslutar

att ordföranden deltar i seminariet “Demokratidagen 2014” den 3 april i Stockholm

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 19 Dnr2014.0237.113

Ett högt och jämlikt valdeltagande

En av valnämndens uppgifter är att arbeta för ett högt och jämlikt valdeltagande, och olika faktorer
är viktiga i det arbetet. Vid dagens sammanträde görs en genomgång av dessa och hur valnämnden
kan främja ett högt och jämlikt valdeltagande.

Till grund för nämndens diskussion ligger SKL-skriften “Valets utmaningar” och de
frågeställningar som väcks angående ett högt och jämlikt valdeltagande.
Nämnden konstaterar att fokus nu ska ligga på EP-valet, och att det inför det valet är särskilt viktigt
att uppmana väljarna att rösta. Valdeltagandet i EP-valet 2009 var 45 i riket och 47 % i
Skinnskattebergs kommun, och det borde gå att öka den siffran.
Vägar att gå för att göra detta kan vara genom att infomiera om var/när/hur man röstar i
Skinnskattebergs kommun, vad rösträtten innebär och om möjligheten att förtidsrösta i
kommunhuset. Valnänmdens egen aktivitet kan också ha stor betydelse för en positiv utveckling av
antalet röstande.

Justerandes sign. UtdragsbestyrkandeLi
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§20 Dnr2013.1261.113

Sammanträdestider 2014 för valnämnden

Valnänmden beslutade 2013-12-09, § 18, om sammanträdestider till och med den 25 mars 2014.
Ordföranden föreslår att valnämnden fortsättningsvis sammanträder den 28 april och den 10 juni
2014.

Valnämnden beslutar

att fastställa ytterligare sammanträden till måndagen den 28 april kl. 14.00 och tisdagen
den 10 juni kl. 09.00

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§21 Dnr2014.0238.113

Ändring av tidigare beslut

Det har uppdagats en felskrivning i valnämndens protokoll 2014-01-21, § 8, där valnämnden
beslutar att reseersättning utgår med 2,90 kr/mil. Det rätta ska vara 2,90 kr/km.

Valnämnden beslutar

att göra en ändring i originaiprotokollet 2014-01-21, § 8, så att beslutet ska vara 2,90 kr/km

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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