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22 Dnr 2(Jl4.02S6.1 13

kommunaia bud

\‘allagen anger 7 kap 4 , under vilka omständigheter äljare kan rösi genom bud och vem som

får vara hud. Bland annat lur säljare som på grund av sjukdom, funktionsilinder eller älder nie
sj älva kan ta sig till ett röstmotiauninusställc, lämna sina valsedlar där genom bud.
1 val agens 7 kap 5 § anges vem som får vara ombud:

- väljarens make eller samho samt väljarcns, makens eller samhons barn, barnbarn, Riräldrar eller
syskon,

2. de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa
viljarcn i personliga angelägenheter.

3 dc som särskilt har förordnats av kommunen att vara bud,
4. av Posten AB anställda lantbrevbärarc,
5 ansläl Ida ‘id er: häkte eller en kr mi ml vårdsanstali

Lii bud skall lm fyllt 18 år.

Fir dem som mc har Ilägon anliörig eller annan person som kan vara hud, bör konurunen fli,o,dna
två personer (en ordinarie och ci’ ersättare) till kommunala bud.

Valijämnden går igenom och kommenterar vad lagen sigcr om budröstning, och titlar pä det kii rör
hudrösining som valmyndighetcn ijilhandahjäller,

Ordföranden röreslår att den som tidigare utsetts att vara konuimnalt bud, kommer till valnämndeas
nästa sammanträde 3r att informera.

ViI nu YTIII den beslutar

att ärendet äterupptas vid nästa sarnmantriWe den 29 april

att den som tidigare utsetts att var:’ kommunalt bad. dä komme, iII sammanträdet iTir att informera

Li?::5s’it,Utdragsbestyrkande
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23 Dig. 2013.1263.113

VaImyndghetens nyhetsbrev nr 201 4:4-5

VaIni d hcieits nvhetsbrev har Idgarc utsints per c-,ost. VhI sa:niiianlrädct görs kol
gelrnIflgIg av nvI:c[shrcvefl.

Tidigare behandling av ärendet

Val nämnd ci es in nde 2013—] 2—09. 1 7,
att ljigga nvhcisbrev nr 20] 3:5 V till handlingarna

Val nmndei, beslutade 201 4—01 —21, § 2,
att lägga nvlietshrev nr 2013:6 V till handlingarna

Valnärnndcn beslutade 2014-02-25, § 13,
att kansliet undersöker hur det ligger till med ulbildningsmaterialet
alt ligga ciylictsbrcven n3 2014:1-2 till handlingarna

Nvlietshrc cn gIs genom och komHlcnl eras.

‘alniinmdcTI konstaterar att tithildmngsn,atcrialet nu har kommit saint tinns tillgiinghgt p
valmndiglictet:s hcmsida.

Valniinipden beslutar

Ml liluga nyhctshrev nr 2014:4-5 V till handlingarna

Justerandes --
) 1 Utdragsbestvrkande
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24

Rekrytering av röstmottagare — rapport

Dnr 2013.1101.022

ValTllinlndcn beslutade 2013-10—26, § Il. att som grund för rekrytering av röstnioUaare utforma en
annons för intrcsscinniiIan som kaTt puhi iCeras pä kojiununens liernsida och i 0222 an, och i(t en
inIrssanmäIan sku glln afla. ivcn tiditare rös:niotWgrc och ans:ällda i konimui:en. Si5:a dgcn
rör niresscanmMan silIcs till den 3 mars.

Titflgnrc Ielianc)Iing av irendct

VaI&imnden heslulade 2014—0! 21, § 5.
att ILigga rapporten till lmndlingarnn

Ordrranden änu,ar rapport om arbewi med at samiunansiiiia tjiinstuörinusListnr ftr röstinoltagaw
iiI) E!’— alet den 25 nuj - 1 nulgc: sakims 1 vi personer till ‘ allokalerna ccli dci herstir an förleckna
ersilare samt tillfrca nya kandidater till ordrörande— ccli vice nrdRirandeuppdragen i allokalcnn

alnilnlndcn beslutar

all L’odkänna rapporlen
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§ 25

Utbildning för röstmottagare

Dur 2014.0287.113

Ordförandcn lägger vid saTlunnnträdct Ihim ett rarslag till datum och tidcr fZir
gcnomlZirande av utbildningar infZir EP—valet dcii 25 maj.

OrWZiraiidcn ftircshir tv utbildninLzstilWillen. dcii 12/5 och 45, för röstmottagarc p valdagen i
röstnicigslokalerna il led och Riddarliyttaci att vilja p. Tidpunkten ur kl. 1 80(1-2000 i
komnwcihuscts sammacitrUdesruin

OrdiZrandcn rörcslr vidare tre uthiklnicmstillllUlcn, den 15/5, 2(15 och 2 [‘5, lZr röstrnottaearc på
aldaucn 1 ‘&Jokalcnia i SkinnskntlLbcrg at: ‘ilja p Tidpunkten r kl. IS.00-2D.D() i
ko,n:nu nhu s es sanu;nI r s ruin.

Utbildningen ucno:nrörs av ordfZir;,iide Anetic Anidsson (s) och lcdarnui Elisalwi Skog (v).

Valnä,m,dcn bcliitar

att fastställa ordfirandcns förslag till dagar och tider fir utbildninusiillllillcn för rösimottagare
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§ 26 Dnr2014.0288.ll3

Praktiskt genomförande av valdagen

Valninindens och kansliets uppgifier p valdagen ska diskuteras för att vid nista sammanträde
faststiHlas i oriti av riktlinjer.

\‘aIriinuiden diskuternr Ika uppgi fler ov prakUsk natur som kan vila p. näcuidcns ledamöter
under valdncn.
Ordfl3randen förcsliir att nänmden ul sr ansvariga För alt kontrollera möblering och
iordni ngsställande av rösiningslokaler viii öppnandet. Rolf Andersson, Sillbo le) ansvarar För
Hedgården, Birgit holmqvist (s) för Riddarhyttans Allaktivitetskus, Elis. iIjt Skog (v) för S:i
Davidsgården och Anelte Arvidsson (s) För flcmgärdcn, Sture Riicklund (m) jr reserv för samtliga.

OrdfZirandcn lUrcslr att det till nista sammanträde uppricLs ett förslag till riktlinjer för
valniiinridcns och Lanstiets uppgifter p valdagen. l dessa ska liv en ingå hur respektive lokal ska
ar möblerad ccli fu,igera mr alt sikra allin,1ihtcn.

Valnämnden beslutar

211 ulse ansvarign enlt förslag

att Förslag till riktlinjer för vanämndens ncli kansliets uppgifter på valdagen uppriittas till niista
sammantriidc den 28/4
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Tjänstgöring på valdagen

Dra 2014.02S9.l 13

\inim:idcn ska besluta om vilka pcrsorcr som sLa tjänstgöra p valdagen och fucigcra Som

vainjinuidens kansli

Ordiirandcn föreshir alt komniunsekreterare Avneta C. Lundlcrg och adm assistent M lrirlnhl

Eriksson tjänstgör på valdagen och fungerar som vahI)hnndcns kansli.

Valnämnden beslutar

all kommunsekreterare Agneta C, Lundberg och adm assistenl Mariann Eriksson tjiinstgör på
valdagen och fungerar som valnämndcns kansli
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DX Dnr 2014.0290.113

Kvittering av förtida röster

Valniiinnden ska heslula om vilka personcr som lmr rätt att kvittera ut fZirtida röscr/hrcvröstcr som
kommer per post {Zrc -aIdauen. Förcsliis att hcmvndijz assistent Mariann Eriksson och
,iänindsekrcicrarc K nmrilm Sohimac: aU utkvittcra i&1id röster sum kommer per post fdrc
valdagen.
Knininunsekreterare Auncia C. Lundberg äger sedan tidigare enligt beslut valnärnndcn 2013-ID-
09. riit( an kortrsig:era och uc:dericckn;i Iandhngar cahik!( rcgidnwnet 16.

Vainlimnden beslutar

att hemyndiga adm assistent Mariann Eriksson och nämndsckretcrare Katarina Sohiman att
utkvillcra förlida röster som kommer per posi före valdagen
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2’) Dnr 2014U04S.l 13

Delgivningar

Regeringen — Svensk Författningssamling
2014-01-14
SFS 2013:1158 Lag om ändring i agen (2001:1 S3) om behandling av pcrsonuppgificr i verksamhet
nied val och Ihlkomrösmingar
SFS 2013:1172 FörordT,ingom 5ndring i valkrorclningcn (2205:874)

R ege ri fl gska nsli cl
2014.02-11
Rcgeringens skrivelse Il riksdagcn Et: politik för en levandc dcniokra

Sldnnskattebergs kommun
Komn:unfullmäkdgc 2014-02-17. 4. bcslut cnligt valnjimndens Rirslag och
k-oinmunsiyrclscns yllranile aiwjcnde rcdering ny valnflmndens reglcmente
alt i 3 siryka den andra nwningen
all i 5 indra antakl ersättare från tre tfIl ivfl crsllare i parilet mcd miljö- och hyggnadsnnindcn
all i övrigt godldinna reglemcntct i dess nuvarande lydelse

Vainjimnden beslutar

il fluga dcluivningani:i till Imndlingaita
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§ 30 Dir 2014.0049.113

Övriga frågor

Rolf Andcrsson. Si 1 Iho (c ):ar pp frägan om ho: och våld mot pn!IL iLer omkring aIcn. sn;t
Iiis liering in iZir val en -

Niiniidcn diskutcrar cvcllcuc! la risker med liol och ‘äld. I3ctri CIh:dc iffis:hcring och annan
pol itis propwar.da inRir valet. lix fullrnk:i 2es trpilcdrire sigt iii ecriucl la crc:skoinniclser
görs n Ibrinel 1 paii i cm a eine Il in.

Ltd raushestyrk ande


