
Skinnskauebtgs

Sammantradesprotokoll
Valnämnden 2Ol4-04-3fl Sid 34

2.8

Pizis och tid Slera sn,iunan:ridcsnirnitei. Kon,nunhusei den 28 april 2014 kl. 1400-16.1 fl

Beslutande Aneth Arvidssnn (s). ordf
Rolf Andersson. Sillbo (eL vke ordf
[3 mii 110 Inxvi st (s)
Elisabel Skog h)
StLrc fijicklund (in)

Ö riga dchugarc Kristina Bergman. koiin:ina:t hud 2010, 31
Aimeta C. Lundberg, koinmunsukrel rare

Utses atijuslera: Plisabet Skog (v)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 5 maj 2014 kl. 13.15

lnleiskriflcr: bC I’aragralbr
Agn a C Lundberg / § 3 1-43

Ordrörande
Ancite Apidsson

Justcndc

lEIitihet Skog

Anslagsbevis

Ju tcri uge ii har iii kiinnzigi’ i ts genom alls lag

Organ Valnärnnden

SaininantrUdesdatuni 2014-04-28

Dalum för Datum f?r
anslags uppsättande 2014-05-06 anslngs nediagande2ol4-05-28

Förvaringspiats Rir
protokollet Personal— och kansliavdchnngcn

Underskrift



SkinnskaI±ebe?

Sammantradesprotokoll
VaInimndcn 20l4-92& Sid. 35

§ 31 Dar. 20J4.0286.l 13

Kommunala bud

Vallagen anger i 7 kap 4 §, under vilka oiitstiiridiLzlictcr väljare kan rösta genom hud och vem som
får vara bud. Bland annat får väljare som på izrund av sjukdom, ftnktionslundcr eller lIder inte
själva kan ta sig till cu röstmottagningsställc, lämna sina valsedlar där criorn bud,
1 vallagens 7 kap 5 anges vecu som får vara ombud.

1 vii Ij arells niaku eller sztciil,o sa iii viilj are ns, nmkcns el ler sa nbons bani. ha rnbarTl, fö riildrar el ler
sy sko ci

2 de salu yrkcsinässit eller på liknande sätt ger välj ardn vftrd ellcr som annars brukar hjälpa
viilj aten i pcrsonliga angeliigccdictcr,

3, de sam siirski It tar förordnats av koiiicciuitcii att vara hud,
4 av l’ostcn AB uns Lä Ida ant l,re’ bli rarc,
5, anslällda vid eli likte eller en kriininal’ rd anstalt

Ett hud ska ha \Il 3S

För dem snin nie har någon Ial]örig eller anna:: person som kan vara hud. b5r ko:nmuc:cn förordna
tvi pcrso ler (en o rdi inri e aLl) en ersäl 1 are) t Il ko nununal bud.

Det kommunala budet och ersältare tZSr kommunalt hud arbetar inom äldrco,tsorgen. I-lccntjiinsten
har en rutin sedan länge där de som önskar Nälp at’ rösta ned kommunalt bud meddelar detta.
Sedan samordnas besöken si au budet Ijilier med :cii:jänstpersonal ulider cirka två dagar hem ti:l
de röstande.

Lcdamö:e rna ställer frågor so’ii besvaras antcndc röstning ittcd kommunalt hud.

“alniirnndcn beslutar

att förordna henianningsansvarig Kristina Bergman till ordinarie kommunalt hud och
bemaiinngsansvari Anna-Lena Racnhcrg till crsänare fZir kommunalt bud

at rapporlcring av antal besök görs på särskild hlankcu som u:fortnas av kansliet

justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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32 Dnr. 2013.1263.113

Valmyndighetens nyhetsbrev nr 2014:6-10

VaI;u uc diecns nyIcLsircv har tidigare utsws per c-posu Vd sammantridci gGrs en kon
genon1gng av nyhctsbrcvcn

Tid igil re eli andling av ändet

Valninitiden beslutade 2013-12-09, § 17,
att lägga nyhctshrcv nr 2013:5 V till handlingarna

Valnimnclcn beslutade 2014—01—2 2,
att lägga nylwlsbrcv nr 2013:6 V till hiridlingarna

Valnän:ndcn besutadc 2014-02-25. 13.
a:I knnslici undersöker hur dcl Iiggcr till med
att Iäuga nyheisbrcven n3 2014:1—2 till Imr:dlingania

beslutade 2014-03-25, 23.
au lätziza nIictshrev nr 2014:4-5 \‘ till liandingarna

Nyhetsbrcvcn gs igenom och kommeni eras.

Val nä ninden h esl titar

att Iligun nyhclsh rev nr 2014:6 till och med 2014: 1 0 till handl in garna

Jjsy/lndes si Utdragsbestyrkande
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§33 Diir2Ol40435113

Röstmottagnirig och röstmottagare under
förtidsröstningsperioden 7-25 maj, rapport

OrdRrandcn ivgcr rappon angende fZirtidröstningen.

Ordföranden rzippoil erar angående förtidsrösinEnger. i kominu:iliusc;s foai’. alt Mli flr ffirbercx fZir
alt inreda en röstinotlugning dr enligt dc riktlinjer som alnirnnden tidiuarL antagit bcträffandc
EP-valet. Bciiiani-dngcn sker med två s5rskil: anstiiild personal till att vara röstniotiagare måndag—
fredag u:dcr Ririidsrös:ningspcriodcn. Vaclicfn ansvarar för att dcssa introduceras i arbc:ct. vilket
sker den 5 maj. Lördagar under perioden bcmaznas av kanslicts personal. Enligt reglerna ska
Iihr.nadt rö5tcr arjc dag efter shingning rapparteras in i valdatasvstcniet och sas in oJi fönaras i
c:l för ändac,iMct avsett kassasLåp p kanslici.

VaI&i,nndcn beslutar

notera rapporlen till protokollci

7p7ndes

7.
Utdragsbesiyrkande
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3-1 Dnr2014.0136.I 13

Röstmottagning och röstmottagare på valdagen den 25 maj

Valnänndcn lcIutnde 2013-10—26, § 1 att som gaind för rcknIerir.g av röstrnulagare ut forma en
annor.s (& intrcsscanrniUan som kan publiceras pri koin:nuncns hcnisida och i 0222:an, tidi att en
intrcs,eacunfllan ska gälla alla. även tidigare röstinottagare och anställda i koinmu:cn Sista dagen
iZir n res s c:ininfLla n sattes till den 3 mars
Ordföranden läiuzadc 2014-03—25. 24. rzppor om arhc:e: med au sanur.anställu
tiänstgörinsistor r rbstmouagare till EP—wiki dcn 25 maj.
Vid dagens sammanträde ska upprättade tjänsigöringsi istor fasiställas av val,iämnndcn och
rapport ges angfendc vallokaler och röstningslokaler.

Valnäni uden har tidigare antagit riktlinjer Rir rösi mottagning vid EP—val et, och Förslag till
röstmottagre har upprättats. lEn avvikelse föreslås när det gäller röstniottagning i
röstningslnkalenia il [cd och Riddarliyttan, där ordföranden flireslår en beinamining om två personer
per pass not riktlinjernas tre. Samma personer kommer att vara ansvariga där under hela tiden kl.
10.00-16.00.

Praktiska frågor diskuteras som handlar om mttatcrial. instruktioner för röstniottagare, valskflrnmr,
tiiöblering etc.

V;,l,,ännrlL’n beslutar

at fastställa röstrno:aga,e 1 valiokal i Si Davidsgården, Skinnskamtcbcrg, cnigt uppriLaI ffirslag

att Rtsis:.IIa rösmottagare 1 vallokal i I-IemgFirdcmt. Skinnskatlcberr!. enligt upprä:tat förslag

att fastsäl la röstn:ottagare 1 röstn ngs lokal All akt vit ctshus CL Riddarhy tan. enligt upprätta: förs lag

a:t Fastställa röstrnol[agare i röstninuskikal l-lcdiirdc:i, led, enligt upprättat tDrslag

sign.
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35 Dnr2014.0287.l13

Utbildning för röstmottagare

Ordtiirzi:dci rapponcrar angcndc uthildningar inför EI’— alc den 25 maj.

OrdfZi.ir.dcn rapportcrar ar€ic[:dc orgaciiscruridc av u(hildilint!ama Dc p:ancrdc tv
uIhildningsiiIIflulIen för röslnrnttagnre 1 IIcd och Riddarhviian, sltis sumnmn liii cli tHillille
den 1 25 kl. 18-20 Konimunliusci,
UlhHdning fr röstinottagare i vallokal sker den 15/5 och 20/5 kl. 18-20 mcd en rcscrvdig den 21/5.

Kallelse till ui hi Idning skickas ut efter dagens sn nnmntrilde.

Det finns behov av att också utse och utbilda några reserver till vallokalerna, vilket ordföranden
ansvarar

Vid ett särskilt tillilille ska ordföranden och vice ordföranden i vallokalerna utbildas, d tre av fyra
är nya pä uppdraget.

‘aIniiniiiden beslutar

att uodk’än[ta rapporten

7itcrandes sign. Utdragsbcstyrkande
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Dnr2O]4.O-137.l 3

Valskjutsar på valdagen den 25 maj

\‘alniuridcn sbi hcsluia om nordna:ide av vaI4juls till vallokalcrna och röstningsiukalerna på
valdagcn lJhnpligcn kan annonsering i lokalpressen o:h på kommunens webhplats skc, som

upplyser 0111 dc tnöjlighetcr röstberättitadc pcrsnncr lur alt hos komnluncn beställa fri skju:s till
vallokaler och röstningslokacr. oh hur de: ska uri

kircslås alt annonsering gars i lokalpressen. i ()222:an i,cli på konmiunccis wehhplais. sann ann
röslhcrlI igade 5Dm önskar valskjuls hsliil er della hos koinmunkanslici sLnIs frcdziicn dLn 23 maj
kl. 5.00.

Vainjimnden beslutar

ati anordna valskjulsar till vallokalcr och röstninnzslokalcr p valdagen

all annonsering görs i lokalpressen, i 0222:an och på kommunens webhplats, samt all rösiherltigadc
som önskar valskjuts beställer della hos komnitirikanisliet senasl fredagen den 23 maj kl - 1500

Ju. erandes ign. Utdragsbestyrkandc
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37 Dnr2014,0438]13

Riktlinjer för valnämndens och kansliets uppgifter på
valdagenlvalnatten

Förs Im till rikt! i nj er har ‘i iw rätt ats och ska bsl utas av nijint den.

Ordirandcn flireslär alt riktiinc, för ftain:idcn upprt:as efter ati valdagen ,enoiföns. Ir att 1
dciI kunna dokumentera dci som sker och ad som bör göras under den dagen.

Va Ii, ni oden b esi ni nr

att riktlinjer upprättas efter nit valdagen gcnonifZ1s

tyndes

,.

Utdragsbestrkande
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§38 0nr2014,0439113

Hantering av valsedlar

Valnliinnden ska besluta om lmr hantering av valsedlar vallokaler och röstningslokaler ska ske.

Ordföranden FörcsIr att valsedlarna, o’u sUil Is slirskilda valsedclsstiill placeras i
boksiavsordning a mscli hör också rinnas nied en översikt över hur the är placerade.

Koinniunen har fint dircktlcvcrcrat valsedlar mcd kandidatcrnas jan11! till EP—vald, och disribucras
dilnited ut till vallokaler och röstningslokalcr genom kanshiets ?irsorg.
1 vaIlokakr och röstningslok-aler har respektive ansvariga uppsikt iver hur valscdlar Ii3rvaras och
hiugs ut i lädorna.
i’Inlcrial och valscdlnr till vallokalernu Il cnigfirdcn och Si Davidsgrdcn lämims ut p ildacns
morgon. till röslnintslokalcnin kan dc: liinitas Rr5g.

Val miii mucien hc sin t air

att valsedlarna p!:Icris i I,okstuvsordinng i valsedclssiiU len

vallokalcr oh rös:ningslokaler har rcspekti e ans’ ariga uppiki över hu, valsedlar IZSnaras
och lliggs ut i lådonm

ta material och valsedlar till alloka1crtta 1 lcn’.girdei: och Si Davidsgrden liintms ut på valdagcns
morgon, till röstningslokal enja k ‘ii det l:äint as finäg

qstrandes sign. UtdragsbcstyTkandc
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§39 flnr2Ol4O440]l3

Transport av valröster till länsstyrelsen

Vainjimnden ska nise två personer att transportera rflslcr ti hinsslyrelsnt.

Föreslås all valnänindens ord Frande och adni assistent Mariann Eriksson Iransporterar rösterna iii
länsstyrelsen efter valdagen, på morgonen måndagen den 20maj.
Föreslås äveti all dessa Ivå transpotlerar rösterna till länsstyrelsen efter valnämndens rösträkning
onsdagen den 28 maj 20] 4 direki efter alt räkningen slulförls.

Val nu in ndc n Ii esluta r

att u ‘se ord tiranden och abu ‘ss i si c:t . Inri ann Eriksson II ra nspon era rösterna liii 1 i:;sst ‘Tel sen
efter ‘aldagen. p3 n:argone:) måndagen den 26 maj

fil utqc ordröranden och adrn assistent M ariann Eriksson utses alt transportera rösterna till
länsstyrelsen efter valnämndens röslrjikning onsdagen den 2S n:,J 2014 direki efter au räkningen
si ut Cä ris

Justerandes sgn. Utdragsbestyrkande
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§40 Dnr2U4.044I.II3

Valnämndens rösträkning den 28 maj - “onsdagsräkningen”

Valn?imndcn ska utse personer som ska räkna dc röster SoI]1 ilimnals in pi valdagen och som ir
alnämnden tu Ilianda pä onsdagen efter valet.

Rösträkning av fcirtidsröster, enliti 12 kap Vallagcii, ska äga rum onsdagen den 28 nisi 2014, och
kii fl göras geno ni annons så att n II niinlicten har inöj 1 gliet alt ninara.
Valnämndcn ska fastställa tidpunkt en för onsdagsriikningcn.

Föreslås att onsdagsr[ikningcn genomförs av ordföranden och tv5 ledamöter saint adm assistent
Mariaiin Eriksson, ekonotniassistciit Birgitta Karlsson och komniunsekreterare Agnela C.
Lundberg.

Ordii*andcn Fdrcskir al El sabt Sko (v) OCh Rof Andcrssc,ii, Si Ilho (c) gcnornIir valnäinndcns
rösträkning tillsammans mcd sami ,dm assisicu: Mariann Eriksson. conumassiscnl Birgitta
Karlsson och ko:nmunsekretcrare Agneta C. Lundberg.

\al&inindcn beslutar

iII ordiZSrande Ancih Arvidsson (sI och ledamöterna EHsal,ci Skog (v) och Rolf Andersson. Sillbo
(c) genomför valnäinndcns rösiräkning ‘iII saminans ned samt adm assistent Mariann Eriksson,
ekoiininiassistent Birgitta Kurlsson och koinmunsekreterare Agneta C. 1_undberg

Justerandes gn. UtdragsbestyrkandcH1H

__
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4l Dm20140442113

Delegation till ordföranden

lNireslLis att valnnmdcn ger ord förand en rfitt all Il siltti röstniottagare lokaler och
rösiningslokaler när vakanser uppstår.

lkiresls att ersättning till kommunala hud cv, att besluta om.

Val ii mii den I.csl Litar

att till ordft5rande Anetij Arvidsson (s) dclcgcra rUcn att tillsätta räst,nottauarc i vallokaler och
röstningslokaler nir vakzuiscr UppStår

alt Ielgcra rätten till ordtYrandc Aneth Arvidsso’i (s) alt besluta 0111 arvode till kommunala ljud,
0111 delta skullc bli aktuellt

1 Justerandes sun. GtdruasbcstTkandc
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*42 Dnr2014.0235.113

Information till partierna och väljarna

Valnäinndcn ska vid dagens siiminnnl rLide iitcr ta upp frågan oni inloriflLilion till part cniu och
väljarna.

‘I’idi gil re h eli a miling av ii reinlel

Val,ijirnnden beslutade 2014-02-25, 17,
att notera till protokollet vad som giillcr angåtndc inthrnniUoii till partierna och viIjarna

Valchefeii rcdogr fZir vad, ar och ‘ur annonscrng och anviiid;ndc av ko:wmunciis ‘ chhplais ska
ske, och ,ilin,::dci: diskuterar lIken infi,rrnation partierna behöver fnb vabämnden nIZSr IP- aLt.

Val n ii ni uden 1) es! Litar

at no:cra n ftir,iu.t io:wn om nnonsc r ing till protokollet

iti uppd ra t Il ord rdraidcn at 1 iii fbnun et in formationshla d till part ienm

[Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§43 Dnr2014.0N6113

Ovriga rapporter

Ikir Irnms rapporic-r som inic hänförs hl ircndcn pä dgcns fliredragningsiisla.

Ordföranden rapporter angående Dernokralidagcn 2014 - SKI den 3 april 2014.

Ordfiiranden rapporterar att hon inte deltog Dcinokratidagen den 3 april 2014,

OrdRiratiden rapporterar att statsbidragct Rir EP-valet mr kommit och uppgår till 99 700 kr, vilket
är högre fln budgeterat. Det har ivc’l kommit till valnänuiden att göra cn rsprognos till
citialrapporten 2014-04-30, vilken görs ned stöd av kunshiet

Val ni mmle fl 1) e.,Iu tar

zit notera rapporcnm till protokollet.

Justerandes snUtdragshestyrkandc
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