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§58 Dnr.2014,1028.113

Uppföljning av de allmänna valen (RKL-valen) 2014

Vid dagens sammanträde görs en uppRiljning av hur riktlinjer, röstmottagning och
administrativa processer har fungerat i valarbetct, och vilka lärdomar som kan dras till nästa
gång.

Onzanisation

o enomgången syftar in 1 edni ngsvis till att stiimnia av om röstmottagandet fungerat väl i
Rirtidsröstningen, i röstningslokalerna och vallokalerna på valdagen.

De två anställda röstmottagarna under fi5rtidsröstningsperioden fungerade utmärkt även i detta val,
Konrnrnnhuscts fhajé möhlerades upp för röstmottagning med två stäskärmar och en hordsskärm
längst in, två bord mcd valsedelssläll i mitten vid väggen och mottagandet vid bord främst i lokalen
vid fönstret där de röstande kommer in och går ut, Utantir invid gångbanan på Kyrkvägcn var två
hockar med skyltning om förtidsröstning uppställda.
Sammanfattningsvis ftingerade Rirtidsröstningen utmärkt.

1-ledgården i [led, Allaktivitctshuset i Riddarhyttan och Kommunhuset fungerade mycket bra som
röstningslokalerpå valdagen. Arbetet genomiZirdes väl med en utsedd ansvarig röstmottagare på
varje ställe, Möjligen kan det finnas behov av att skylta upp hänvisning till Hedgårdcn på två
ställen i fortsättningen. 1 Riddarhyttan tjänstgjorde samma mottagare hela dagen, utifrån deras eget
önskemål.

Vallokalerna 1-lemgåren och S:t Davidsgården fungerade mycket bra enligt riktlinjerna.
Organisationen mcd att ordföranden och vice ordföranden i de två distrikten hade till uppgift att
leda arbetet och inte deltog i själva mottagandet, visade sig vara ett lyft. Det fanns då också tid för
kringarbete som kunde utffiras Rire vaflokalemas stängning och räkningens början.
Heingårdens högre bemanning kunde användas till att organisera flödet av röstande så att
köbildning kunder hanteras smidigt. Delta blev en stor förbättringjämfört med valet år 2010.

Röstmottaizare

Dc två anställda under fZiitidsröstningsperiodcn var väl lämpade för uppgiften och fungerade
utmärkL Enligt samstämmiga rapporter gällde samma sak för alla röstmottagare. Ordföranden har
samma omdöme beträffande ordföranden och vice ordföranden i vallokalerna och ansvariga i
röstningslokal erna.

Uthildnini! för röstmottazare

Utbildning för röstmottagare i röstningslokal samt utbildning för röstmottagare i vallokal
organiserades och genomfördes enligt valnämndens uppdrag av ordförande Aneth Awidsson (s)

4ch ledamot Elisabet Skog (v). Utbildningen var mycket praktiskt inriktad på de uppgifter som

ye7nd’n. Utdragsbestyrkande
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röstrnottagania har, och kansliets rcprcscntarit Mariann Eriksson var behjälplig med detaljerna.
Bedömningen är att uthildningartia fungerade bra och att alls röstmottagare var intresserade och
motiverade mr sin uppgift. En särskild genomgång gjordes dämtöver med ordföranden och vice
ordftiranden i valdistriklen, då det är stor skillnad att ha en ordffirandcroll jämfört med
mottagarru Ilen.

QverliinlninLTzIr av röster

1-lur överlämningcmt frän röstningslokaler till distrikt ?ir rösträknirig ska gå tdl är inte dokumenterat
i riktlinjer. Elisabet Skog (v) Ilireslår att övcrliininingcn från röslningslokalcrna i Iled, Riddarliyttan
och Kommunliuset till distrikten sker på fdljande sätt:

När röst,,i,igs)okalen hr slänuls, l,n-icr ansvarig rösmottauare pIomhcrinen av valurnorna
DLII löminer dessa

2- De: io:ala anta Jet kuveri räknas och kontrolleras att dcl s:ärnnier mcd dagrapporten
3. Kuverien läggs i karo,igcr (utan att sorleras) p resp&<tivc valdistrikt och märks med Södra

distriktet (Si Di idsgårdcn) rcspckivc Norni distrikiet (Hemgården), neh phrnihcras med dei
röda teipen

4. Ansvarig rösi mottagare och vtIcrlire en röslinotlagare disiribimrar rösicrna’kanonucnia
direkt till respektive distrik:

5. Röster som ska skickas till a::dra kommuner distribueras till valkanslie: på motsvaraade s5t

1nrapooherira och övcrlämnim iii ‘.all,äTnnddn

Inraportering av valresultat från distriktci: till IäiissIrelscn hade vissa brister. Tnrappolerinu till
länsstyrelsen ska ske enligt särskild rutin per teefon. Norra distriktet korn inte fram för at
rapportera in kornmunvalct förrän efter 1 Iimime efter att räkningen slutfiins. Södra distriktet korn
inte heller fram för att rappomlera in resultatct för Iandstingsvalct.
Overlämningen från distriktet till valnämndcn (ordföranden och kommunsekreteraren) från
ordfijrandert och vice ordflirandcn i valdistrikte: fungerade perfekt. Några felak:igheter
rapporterades från Ilcrngårdcn

Valnämndens preliminära rösträknint! enliizt 12 Lap vallacen “OiisdaEsräkninien’

Onsdagsräkningen genocn{Urdcs perfekt enligt manualen och culig: valnäinndens beslut och
slutfrdes efter 2 timmar.
OrdfZiranden informerar uni att hon vd två tillflillen stött på frågan om att “spara” rös:er till
onsdagsräkningcn, dk-ct Skinnskat:cbcrgs korrilnun inte gjort. De:ta sägs vara kutym i små
kommuner fdr att säkra valhemligheten. Ordföranden har då framfört at detta inte finns upptaget
någonstans i liandledningar ccli manualer från valmyndiglieten, och om dc: skulle vara vikti!n
borde det finnas med dör med angivasde av det antal röster som ska sparas till onsdagsräkningen

Transsort av valröstcr till läns,tvrelscn
Dessa genomrördes utan problcrn och överlämnandet gick snabbt och smidigt.

/
/

[,jrandessi4n. Utdrasbestyrkande
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[n orm a on

Information till allin5nheten skedde genom annonser i Fagerslaposten och Bergslagslladcl, p5
hemsidan och i kommunens infonnalionstidning 0222:an. Del har inte funnit behov av en särskild
information till parlierna fl-ån valnimnden.

Valskjutsar

1vt personer anvinde sig av detta p valsöndagen.

l3udröstni,n

Antalet tzodkiinda budrösier ‘at 24 st, inga undcrkiinda. Tre viliare använde sju av komniunaja bud.

Sia! islik

Rappoil ges anuåcnde tiM valmyndighelen inlämnad statistikuopaifl och svar p utvärdcringscnkät.

Administrativa processer och anl ds personal

Nämnden constatcrar at de idn,i,istraiv processerna 1 vaia±etil har tungera utmärkt, men att
nyckel lite avlastning frän andra rheisuppgifter skedde. Framförallt gäller delta flit den
odministral va assistent—funkt onen som ansvarar för och c,it,mfdr al It som har med röslmnttagarc,
utbildningar, materialhest5llningar, inregistreringar i valdalasysicinet mm. att göra. Niim,iden
poiwtcrar att, för att upprättMll:i den goda kvalitén på valarhetct, måste “valarbetarna’ flr en tid
före och eller val bli befriade frän andra arbetsuppgifter i högre grad än vad som varit fallet denna
gäng.

Valnämnden beslutar

att anta förcslagen rutin rör övcrlimning av röster frän röstningslokal till distrikt

all enligt i enlighet mcd detta, nödiindiga ändringar i ‘Riktlinjer flir röstmotiagning
röstningslokal p valdagen och Riktlinjer f& valnämndens och kansliets uppgifter på
vahlagen’valnaucn’, görs

att uppdra :111 ordl&anden att mcd rinaltningens hjäip eenomrdra en enkel enkiltundersökning till
röscmotcagarc. ansvariga röstmotiagare. ordförande och vice ordt&ande i vallokal och kansl,cts
valarhetare om uibildninQcn och genomförandet av -aldagcn

Justerandes ign. Utdragsbcstyrkande
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§59 Dnr2014.1027.113

Delårsbokslut per 2014-08-31, rapport

Undcrlrui till delärsrappon pur 2014-08-31 har upprättats och överlämnats till ckenornhivdclningen
Kommunens dcIrsboks1ut kommer att behandlas i sin helhet av komniunsivrelsen den 4 november
och f’llni5ktige den 17 november 2014.

Valnäninden bclutar

att lägga rapptiridu till iaiidi,igarna

tt unpdra till ordfdrandcii att utthrma urderlag dU iiiita budctuppröljniiw &i kostnaderna fZSr
valdagcn den 1 seliIelnhrr Finns redovisade

})lsrncles

.

Utdragsbestyrkande
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Deegationsbes$ut

AniniIan av delegationsbeslut enlig valnärnndcns delegation 2014-06-10, § 48 och 20)4-04-28
34, bar inkommit och upprttals enligt rörteckning.

OrdlZrandcn redogör för de fbttadc besluten.

\‘tI&inindcn beslutar

alt med godkilnimnde läggH dclegationsbcslutcn ;iI Itandlingarna
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§ 61 Dur 2014.0048.113

Delgivningar

2014-05-27
SFS 2014:301
Lag om iindring 1 vallagen utflirdad den 15maj 2014

Dur 2014.0969.111
Liinsstyrelscn i Viistmanlands Hin, protokoll 2014-09-18 09-22, Slutlig röstrMrningoch
nmndatfördelning ffir Skinnskatlebcrgs kommun

‘alnärnnden beslutar

ati lägga del gi vninarna till handlingarna

Ordföranden tackar dUrcftcr valnämnden och kausi jet för ett års vill Ihngcrande närnndarbcte och
ett gott genomförande av två val.

Utdrag:bestyrkande


