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Plats och hd Slum sanimantrildesrunmiet, Kominunhuset den lO juni 2014 kl. 09.00—12.10

Beslutande Ajietli Arvidsson (s), ordf
Rolf Andersson, Sillbo (c), vice ordf
Birgit Fiol mqvist (s)
Elisahc( Skog (v)

Övriga dultagare Ni ariatin Eriksson, adm assistent, § 44-45
Agneta C, lundberg, kommunsckrcterare

Utses att juslcra: Roi Andersson, Silliho (c)

PI als och tid Personal— och kansli avdelningen den I 6juni 2014 kl. 16. (JO.

Undcrskrllier:
Paragrafbr

Agnea C. Lundberg § 44-57

Ordifirande ag
Ancttc Arvidsson

Justerande /ZS’c_
Rolf A dersson

Anslagsbcvis

Justeringen har tillkiinnagivits genom anslag

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2014-06-lO

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2014-06-17 anslags nedtagande 2014-07-09

Förvaringsplats Rir
protokollet Personal- och kansliavdelningen

Underskrift



Skinnskattebergs
r.5i kömh,un

Sammantradesprotokoll
Valnäinndcn 20 14-06-10 Sid 49

§44 Dnr.2013.1263.113

Valmyndighetens nyhetsbrev nr 2014:11-16

Valniyndighetens nyhetshrev har tidigare utsiints per e-post. Då nylictshrevcn under den sista
periDden före EP-valet behandlade dctaljfrågnr i valarbetsprocesscn och dess aktualitet inte
kvarstår, föreslås att dessa I5ggs till liandlinganu.

Tidigare behandling av ilrendet

ValnLinmden beslutade 2013—1 2—09, § 1 7,
att lLigga nyhetsbrev nr 2013:5 V till handlingarna

Valnimnden beslutade 2014-01—21, § 2,
att ligga nyhetsbrev nr 201 3:6 V till handlingarna

Valnjimnden beslutade 2014-02—25, § 13,
att kansliet undersöker hur det ligger till med utbildningsmaterialct
att 1 tigga nyhctsbrcvcn n3 2014; 1 —2 till handlingarim

ValnLimnden beslutade 20l4-03-25, § 23,
att Ligga nylietsbrev nr 2014:4—5 V till handlingarna

Valiilimnden beslutade 2014—04—28, § 32
att lLigga nyhetsbrev nr 2014:6 till och med 201 4: 1 0 till handi ingarim

Valnämnden beslutar

att lägga nyhetshreven 2014:11-16 till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskatteberg
kommun

Sammantradesprotokoll
Vainjimnden 2014-D6-l 0 Sid. 5t)

45 Dur. 20140564113

Uppföljning av Europaparlaments-valet 2014

Vid dagens sannantrLidc görs en uppföljning av hur riktlinjer, röstmottagning och
adminisirat va proccsscr har fungeral valarhetct, och vilka lärdDmar som kan dras inför dc
koniinnnde RKL-valcn.

En genomgång görs dir samtliga närvarande bidrar med sin del fZir uppföljning.

Röstitingslokalcnia koniiuunliuset, 1 led och Riddarhyttan har fungerat bra. Dc nya lokalerna Fled
och I{idd;irlivttan uppfyllde tell iirviillt!lingarna om indaiuålscnliglict och tillgängligliet.
Sanitirdnarna där har också rapporterat att dc är mycket nöjda ned röstniottagarima. Noteras att det i
1 led iniedni ng.vis u:ipstod viss rÖT ilTii,g angcnde afFischen ‘1 flr kan du fiirUdsrösla.
ln Cormal 0)1 p rstkoicn saknades om att dci fanns niöil it±cl all rösta på dessa stil len pi
aIdagcn.

Val lokalcim St Davidsgården var cii ny lokal för röstning, och ti,ngcradc bra- Det stora problemet
var at 1 dc röstande inte hittade (lit bero ende pm fel adress på röst koret samt att det inte fl tios någon
skylt mcd nainnel på flirsa:nl i TIg lie’ nnict Fn olägenhet ned skä ominla placering har noterats.

är att der ska finnas tid lZir ordföranden att arbeta ii cii mcd annat praktiskt i al!okalen och
förbereda röstrkninuen.

Vullokalen 1-lemgården fungerade bra som lokal. Noteras en del felaktigheter vid inlämnint!cI1 till
valnäinnden, vilka dokumenteruls av ordföranden. Bland annal hade ett antal röster klaktigt
undcrkLints samt att dessa inte var noterade i röstliingdcn. Aven några felaktighctcr i hanteringen av
påsar och tomma ytterkuveri noteras. Noteras även att vicc ordföranden inte deltog i inlämningcn
till valnänindcn,

Information och annonsering har skett enligt plan i kommunens infbnnationstidning 0222 :an, i
urtsprcsscn och pfl webben.

Utbildnngania för rösimottagare röstinngslokal respektive vallokal har fungerat bra och
responsen från dDltagarja har xii positiv. Alla har genoinc(itt uthldni . ävcn lvii rcscrvcr till
röstni ngs!ok al cr
Den sEirskilda infoflflatione&utbildningcn till ordföranden och ‘.ce ordföranden i vaflokalcr
fungerade bra och alla deltog- Nol eras dock att inslaget av praktiska ö ningar var i underkant.
Det har isat sig bra att adm assislciiten medverkat i utbildningania.

Förtidsröstningca i komnmunhusct under rönidsröstinspchodcn har fungerat bra cikalmässigr och
med de två särskilt anställda röstmottagarna.

Inga beställningar av valskjuts har noteral s.

Konirnunalt bud har anlitats vid ett tillflille.



Skinnskattehergs
r kömr’hun

Sammantradesprotokoll
Va1nimnden 2014-06-lo Sid. 51

§ 45 forts. Dnr. 2014.0564.113

Valnfiinndens prclirninära risträkning, “onsdagsräkningcn’’ genomfiirdes bra. Noteras alt de
utsedda personerna rickte mer fin vil till ffr det arbetet.

Transpoil av valrösler vid två tillfiUlen genomfördes utan problem.

Information till partierna inRSr valet gavs brevledes.

Noteras att igen avlastning i det ordinarie arh ctct lur adrn ass ist enten har skett, alltså ifr detta inte
enlighet mcd va Irnyndiglietens rekommendationer.

Ln ingående diskussion sker för att planl5gga de kommande RKL—valen och genomföra
RrNittringar utifrån result alet av uppli ljn ingen.

Val liii Iflfl LIC Ii beslutar

nit ligga upp F6U ningen till handlingarna

Sainniantrfidet ajourneras Rr pms.



Skinnskattebergs
rz kommun

— Samniantradesprotokoll
Valnfirnnden 20l4-06-10 Sid. 52

Saninianträdet återupptas.

§ 46 Dur 2014.0234.! 13

Riktlinjer för röstmottagning vid RKL-valen

Förslag till rikt! inj cr för röstmottagning vid RKL—val en (va! till riks dag, ko minun ccl] la ndsl ing),
med tillhörande rutin- och uppgifisbeskrivningar har uppriittats och ska beslutas av valniiinndcn.

Nimndcu gär igcnorn IDrslagct punkt för punkt.

lUiltelser och Lindriiigar i f&slaget görs.

Talnäninde,i beslutar

att mcd gjorda riittclscr och tilhigg anta Riktliujcr flir röstrnottagning vfd l&KL-valcn

att rikt! inj crna tas mcd i uth il dniima fin IZSr röst mottagare

[lusterandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebergs
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Valnäinnden 2014-06-10 Sid. 53

47 Unr 2014.0435.113

Röstmottagning och röstmottagare under
förtidsröstningsperioden 2718— 1419, rapport

Ordfiirandcn rapporterar angående R3rtidsröstningen i kommunhusets foajé, att allt ur Förberett för
att inmda en röstmottagning på samma sätt soni i EP—valet och med samma persuner anställda som
röstniottagare och kanslipersonalen Som reserver.
Lördagar under pcroden bcniannas av kansliets personal. Enligt reglerna ska lämnade röster
varje dag efter stängning rapporteras in valdatasystemet och läsas in och flinaras ett för
iindamål et avsatt utrymme på kansi jet -

Ordfliranden avger muntlig rapport i ärendet.

Vilnäninden beslutar

att notera rapporten till protokollet

Justerandes sign. litdragsbestyrkande
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Valniirnnden 2014-06-10 Sid. 54

§48 Dnr20l404361I3

Röstmottagning och röstmottagare på valdagen den
14september

Ordfliranden lägger vid sammanträdel fram cli förslag liii tjfinstgöringslistor och rapport ges
angcndc vallokaler och röstningslokaler.

Valnämnden har alt besluta
att fastställa rösimottagare i vallokal i S:t Davidsgården, Skinnskattcbcrg
all fhstställa röstniottagare i vallokal i Ileingården, Skiunskatteherg
all fast ställa röslmottagarc i röstni ngslokal Allakt [vit ctshusct, Riddarhylt an
att fi,stställa röstmottagare i röstningslokal Iledgården, 1-led

Ordföranden meddelar att fUrdiga listor ännu inte finns flirdiga, då kontakter ska las mcd
flirutvara,,de och nytillkomna röslmottagare. 1 princip gäller dc Ijiinstgöringslistor som nämnden
beslutat om för FP—valet enligt protokoll 20l4—04—28, § 34, nie” att någon tas bort och nya

tillkojunier med anledning av en högre grundbemanning vid ItICL-v[llen.

Posterna som ordförande och vice ordförande i distrikten diskuteras.

Valnänuiden beslutar

att delegera rätten till ordftirandcn att besluta om ändringar och kompletteringar i de av
nämnden 2014-04-28, § 34 beslutade tjänstgöringslistorna, saint

alt fastställa röstmottagare i vallokal i S:i Davidsgården, Skinnskattcherg

att fhstsiiilla rösimottagare i vallokal i llcingftrdcn, Skinnsk’attcberg

att fastställa röst mottagare i röst ni ngslokal Allakt i vit ctshusct, R iddarhyttan

att fliststfilla röstmottagare i röstningslokal 1-ledgården, 1-led

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

p ,
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20 14-06-lo Sid. 55

§ 49

Utbildning för röstmottagare

Dnr 2014.0287.113

Ordföranden lägger vid sammantr5det fram ett fZirslag till datum neh tider för
genoinRirande av utbi Idninuar nför RKL—valcn den 14 september. saint föreslår att
utbildningen genonirörs liksoni vid EP—valet, av ordförande Anetle Arviilsson (s) och ledamot
Elisabet Skog (v).

Ordiranden meddelar att Rirslagct till danirn för utbildningania ntc är klart, då nämnden
fhrst måste faststihla hur niånga uthildningstilltiillcn som ska anordnas.

Valniininden beslutar

at: alla ‘-aaimndcns lcd:imöwr deltar u:bi!dningarna iZir rösm,naeare 1 vallokal respektive
rastn ngs ställe

Vi genom ti ra tre ni bil dn nuar för rö si moll auarc i a lokal, cii uth dn ng Rr röst nottag are i
röstningslokal och cii ulhildnin för ordförandavicc ordfdr;iiide i vaklisirikt

att förI igga al la utbi Idn i war ti 1 vardagar kl.] 8.00 — 20.00

att utbildningen genoinflirs av ordfZirande Anette Arvidsson s) och ledamot Elisabet Skog (v)

att delegera rätt en till ordföranden att besluta om datum r utb i ldninganm

Justerandes si Utdragsbestyrkandep44/
/
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50 Dnr 20 40438. 13

Riktlinjer för valnämndens och kansliets uppgifter på
valdagen/valnatten

Förslag liii riki Iinjcr nmd nmmer alt Hlimas fram vid s1m:nanirJci och skri hsIuias av nimndcn.

Valclicfcn Iiiggcr fram rirslag till RiLtlinjcr fZfr valniinndens och kanslicis uppgifter lrI
‘ii Idag ca ‘al; alt

Nirnndcn gär igcno:n E!irslagci punki för punkt.

Ett liIIUuu ad g.IIcr riIii?:nidciis uppgifler RircsI

VnInii,,,,cIe,, beslolar

all ch cr gjort il lä2g ni R kl Ii nj er för al nimnd cns och kansli ci u ppg fler pil va Ida gc ii/val lai ten

Justerandes sign 1 TitJragsbestyrkande

24
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Valnårnndcn 2014-06-10 Sid. 57

§51 Dnr2014.0437.1I3

Valskjutsar på valdagen den 14september

Valnimnden ska besluta om anordnandu av valskj uts till vallokalermi och röstningslokalerna på
valdagen. Liimpligcn kai) annonsering i lokalpressen och på kommunens webhplals ske, som
upplyser om de möjligheter röstberättigade personer har all hos kommunen beställa fri skjuts till
vallokaler Dcl) röstningslokaler, och hur det ska gå till.
Föreslås att annonsering görs i lokalpressen, i 0222:an och på kommunens webhplats, saint att
rösderättigadc soul önskar valskjuts beställer detta hus kommunkansliel senast fredagen den 12
september kl. 15,00.

Val “jim iideii beslutar

alt anordna valskjutsar till vallokaler och röstningslokaler på valdagen den 14 september

att annonsering görs i lokalpressen, i 0222:an och på kommunens webbplats

att röstberättigade som önskar va]skjuts beställer detla hos kommunkansliet senast fredagen den 12
september kl. 1500

Justerandes sign. LJtdragsbestyrkande

4,&
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Sammantradesprotokoll
Valnihnndcn 2014-06-10 Sid. 58

§52 Dnr2014.0441.1l3

Valnämnderis rösträkning den 17 september2014—
“onsdagsräkningen’

Valnäinnden ska utse personcr som ska räkna de röster som lämnats in på valdagen och som är
valnämnden tillhanda på onsdagen efter valet.
Rösträkning av förtidsröster, enligt 12 kap Vallagen, ska äga rum onsdagen den 17 september 2014,
och kungöras gcnom annons så att al lmänh et ett har möj 1 igliet att närvara.
Val nämnd en ska jiv en fastställa ii dpunkt en ftir onsdagsrhkninL’cn.

Ordflirandcti fZircslår att Elisabet Skog (v) och Rolf Andersson, Sillbo (c) gcnomtZir valnhnndcns
rösträkning tillsammans mcd sanfl adm assistent Mariann Eriksson, ekonomiassistent Birgitta
Karlsson och kommunsekretcrarc Agneta C. Lundberg.

Val ‘iii rnndcn b esl u tar

att ordförande Anetli Arvidsson (s) och ledamöterna Elisabet Skog (v) och Rolf Andersson, Sillho
(c) genomför vahiänmdens röstrLikning ti 1 sammans mcd samt ad m as sist cm M an ann Eriksson,
ekonomiassistent Birgitta Karlsson och kommunsekrcterare Agncta C. Lundberg

Justerandes sign. / LJtdragsbestyrkande



S ki n nskattebe rg s
t kommun

VaInininden
Sammanträdesprotokol 1

20 14-06-10 Sid. 59

§ 53

Transport av valröster till länsstyrelsen

Dur 20140440.113

Valnäinndcn ska utsc tv persocter att transportera röstcr till liiuisstyrclscti.
17öresIis att valnäcundens ordförande och dm assisteifi Mariann Eriksson trautsportcrar rösterna im!

llnsstyrcIscn erter vuldugcn, p coorgonen mändageui dcn 5 sc1itcznhcr
FörcsMs fiven att dessa tv rarisporterar rösterna till änsstvrclscn eficr valnilnirideuis preliminilra
rösträkning onsdagen dcii 7 scptccnbcr 2011 direkt eller att räkningen slutibris.

Valnämnden 1,cslular

alt use ordfiirandni nej, adin asis cn Mariac:n Eriksson ai iransporier rösierini iII Iäissivrejscn
efter v;ild:iizcn. pi I];oruone: n,ndngci, dn 15 september

fl u:s c ordiöra riden och id m ssisi eni 1 an ‘fln Eriksson Ut SCS aU iran sport cm röst erim till
la!:sstvrcsc:) dl ur ‘:lniinu;dcns rösirukin:ig onsdagen den 17 spLemiier 201-1 direkt efter all
rflkningcn slul föris

Justerandes sign. UtdragsbestyTkande

P 41
(•_.
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Valnämnden 20 14-06-10 Sid. 60

§ 54 Dar 2014.0235,113

Information till partierna och väljarna

Föreslås att annonsering ortsprcss och 0222:an samt användande av kommunens wcbb-plats ska
ske på samma sjitt som vid EP-valet. Vakhcfcn redogör vid dagens sainnmntrde för hur det har
fungerat.
Valnämnden har liven alt ta slllhlning till huruvida en information till partierna ska ges.i en denna
gång.

Val nä mii den beslutar

alt annonsering ska ske kommunens informationstidning 0222:an, Fagerstaposten och
liergslsgsbladut samt att information ges på kommunens wchhplats

alt inte ut forma en sjirski Id information till part ienm

Justerandes sign. Lltdragsbestyrkande
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Sanimantradesprotokoll
Valnämnden 2014-06-10 Sid. 61

§55 Dnr2O]40563.I13

Fastställande av tidigare tagna beslut att även gälla för RKL-valen

Val nilmndcn har i alls lut ni ng iii det tidigare (EP—val ct hes 1 ut at ni i gt vad som Följ er, och som ivcn
ska gillia för RKI -valen.

2014-01—21 § 8 Anodeci och crsittriirigar till röstmottaeare
2014-03-25, § 27 ‘Ijätistgöring p5 valdagen
2014-03-25, § 2S Kvitteritig av förtida röster
201 4-04-23, § 31 Koiuniunalz, bud
2014-04-28, § 38 1 Iwiteritig av valsedlar
2014-01-28, § 41 [Jelegai on till ordföranden

Dc aniSrd, bcslulen ts iucno,ii punkt tZSr punkt Näimdcn kors:atcmr alt dcl l,ct:5vs ett tililigg
hecriffi,ndc l]a:il cr1 ig n nlscd mr,

Vainjimnden beslutvr

att när det gäller beslutet om hantering av valsedlar görs tillägget au respektive ansvariga i
röstningslokalervallokaler skE ta emot vulsedlar som levereras av partierna direkt

att i övrigt faststlla tidigare tagna bcsut alt hca gilln för RKL—valcn enligt

204—01—2l. 8 Arvode;; och crsitiiingur till rösttnouagare
20:4-03-25, 27 Ijänsicöring p vald gen
2014-()3-25, 28 K’itlcriiit av föiiida röster
2024-04-28, § 31 Koinintinala hud
2W4—04—28, 3S llanteriiig av valsedlar
204-04-28. 41 Delegation till ordiirandcn

Justerandes sign. / Utdragsbestyrkande

a’ ,%i
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§56 Dnr2013.1261.113

Sammanträdostider 2014 för valnämnden

Val nämnden har 201 4—02—25 20, besl ni ni 0111 saniniani rädest der III) och mcd den 10juni 2014.

Nämnden d siw crar hchovc 1 av yi cr1 ga Fe stinirnanl räd en inlUr och cH ur val tingen den 1 4
sepwrnbcr, och konsiai cr:Ir iii det viii gasi c jr an en uppFöljninu av RKI.—vulcn ska göras.

‘aInärnnden beslutar

act nästa sammanträde äger rum dcn 8 oktober kl. 09.00

Justerandes sign. / Utdragsbestyrkande
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§ 57

Övriga rapporter

Dnr 20140016.113

II 1 II1]IflIS ra ppoii er som ‘lic hin föts till Lrer:dcn pi dagcs riredra uni nzsl sia -

Vaichelen nipporicor att en nnadsuppföljnin med prognos per den 30 april 2014 har upprUtia!s
och l5mnats fl Ii ck-onciniavd lm wen

Valclwftn rapporterar a:i 1’ cnk?Her fr.n valmvndigheitn har besvarats, näniigcn eli

utv!i-dcringsccikät om EP-valu 2014; hur vaIarhctctvaadininstrationcn har fungerat. sam: en
s:ai is: ko ppgi fl as åc icie hud r6s er. kommunalt bud o: brcvrös:cr.

aIuän,ncIcn L,cIutar

all nol era rappori er’’:, liii prol ok o lic’


