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Leif Fredriksson (S)
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Johan Boklund § 36-45
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§ 36 Dnr 2017.

Information från kommunsekreteraren — information

Valnämnden får vid varje sammanträde information från kommunsekreteraren.

Kommunsekreteraren redogör för innehållet i Länsstyrelsen Västmanlands
upptaktsträff för valhandläggare i Västerås 2017-11-22. Länsstyrelsen
informerade om samtycke till kandidatur, identifiering av röstande, praktiska
säkerhetsfrågor i samband med valet, informationssäkerhet samt polisens arbete.

Kommunsekreteraren redogör vidare för att Länsstyrelsen Västmanlands kommer
att lämna besked i början av nästa år gällande vilka krav som valnämnden bör
ställa på röstmotragare.

Kommunsekreteraren redogör vidare för att valmyndighetens valhandbok
kommer att publiceras den 10 januari år 2018.

Kommunsekreteraren redogör vidare för att Länsstyrelsen Västmanland kommer
att hålla en utbildning för valnämnden under våren år 2018.

Kommunsekreteraren redogör slutligen för att förvaltningen arbetar med att
planera för bemanningen i samband med valet år 2018.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Jan Ole Björkbacka (S), Leif Fredriksson
(5), Rolf Andersson (C) och Elisabeth Skog (V).

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§37 Dnr2017.145J.l0l

Sammanträdesschema första halvåret år 2018

Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesschema för första halvåret år
2018. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Rolf Andersson (C), Birgit Holmqvist (S)
och Elisabeth Skog (V).

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

att anta upprättat sammanträdesschema för första halvåret år 2018 med följande
justering: att sammanträdesdatumet 180503 flyttas till 180504.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§38 Dnr2017.

Riktlinjer för röstmottagning vid val till riksdag, kommun
och landsting (RKL-valen)

Nämnden får på sammanträdet information om riktlinjer för röstmottagning vid
val till riksdag, kommun och landsting (RKL-valen).

Tidigare behandling av ärendet

Valnämnden beslutade 2017-05-17, § 9,
att ta upp ärendet på nytt för behandling vid valnämndens nästa ordinarie
sammanträde

Valnämnden beslutade 20 17-09-08, § 18,
att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur Heds församlingshem Hedgården
(Södra distriktet) var bemannad under föregående val
att revidera riktlinjer för röstmottagning vid val till riksdag, kommun och
landsting (RKL-valen) enligt följande:
Ailaktivitetshuset i Riddarhyttan (Södra distriktet), b) Röstmottagare indelas i 1
lag bestående av 3 personer plus ersättare.

ärendet behandlas på nytt vid nästa ordinarie sammanträde med valnämnden

Valnämnden beslutade 20 17-10-20, § 30,
g ärendet behandlas på nytt vid nästa ordinarie sammanträde med valnämnden

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L) och Leif Fredriksson (5).

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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§ 39 Dnr2017.2017.1457.101

Vaichef under valåret 2018— information

Valnämnden får på sammanträdet information om att kommunsekreteraren i
likhet med föregående val kommer få mandat att fungera som valchef under år
2018.

Kommunsekreteraren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L).

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

{ Justerandes Utdragsbestyrkande
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§40 §Dnr2017.

Röstmottagning och röstmottagare på valdagen den 9
september år 2018

Valnämnden beslutade 20 17-05-17, § 10, att förvaltningen får i uppdrag att skicka
en förfrågan om intresseanmälan till de röstmottagare som tjänstgjorde vid det
senaste valet samt att förbereda annonsering i 0222:an samt påbörja annonsering i
0222:an i september år 2017.

Valnämnden beslutade 20 17-09-08, § 19, att godkänna upprättade förslag till
annons och brev, att annonsera i 0222:an i oktober och november år 2017, att sista
svarsdag för intresseanmälan till de röstmottagare som tjänstgjorde vid det senaste
valet sätts till den 30september år 2017 samt att sista svarsdag för svar på annons
i 0222:an sätts till den 30 november år 2017.

Förvaltningen har upprättat en förteckning över samtliga inkomna
intresseanmälningar fram till den 30 november. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Jan Ole Björkbacka (5), Leif Fredriksson
(5), Elisabeth Skog (V), Birgit Holmqvist (S), Rolf Andersson (C) och Kristina
Bergman (L).

En ingående diskussion sker.

Elisabeth Åberg (L) yrkar att ärendet återremitceras till förvaltningen i avvaktan
på svar från Länsstyrelsen Västmanland gällande vilka krav valnämnden bör ställa
på röstmottagare.

Valnämnden enas om att förvaltningen får i uppdrag att annonsera i 0222:an i
januari år 2018.

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 40 forts.

att ärendet återremitteras till förvaltningen i avvaktan på svar från Länsstyrelsen
Västmanland gällande vilka krav vaLnämnden bör ställa på röstmottagare

gil förvaltningen får i uppdrag att annonsera i 0222:an i januari år 2018
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§4] Dnr2017.

Arvoden och ersättningar till rästmottagare

Valnämnden har att besluta om arvode och övriga ersättningar för röstmottagare
som tjänstgör under valsöndagen den 9 september år 2018. Valnämnden ska på
sammanträdet diskutera ev. uppräkning av 2014 års arvoden och ersättningar till
2018 års nivå.

Valnämnden beslutade 2014-01-2 1, § 8,
att arvode för röstmottagare i vallokal på valdagen ska vara 250 kr/tim och för
rösiräkning efter vallokalens stängning med 350 kr/tim
att arvode för röstmottagare på röstrnottagningsställe på valdagen ska vara 200
kr/tim
att ordföranden och vice ordföranden i valdistriktet erhåller ett uppdragstillägg om
1500 kr/val
att arvode för samtliga röstmottagares deltagande i utbildning ska vara 125 kr/tim
att reseersättning utgår med 12,90 kr/mil

Kommunsekreteraren föredrar ärendet. Kommunsekreteraren redogör för att
Fagersta kommun arbetar med en sammanställning av arvoden och ersättningar
till röstmottagare i Västmanland. Skinnskattebergs kommun kommer att få ta del
av sammanställningen när den är klar.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L och Birgit Holmqvist (S).

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

att ärendet tas upp igen för behandling när Skinnskattebergs kommun fått ta del
av Fagersta kommuns sammanställning av arvoden och ersättningar till
röstmottagare i Västmanland
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§ 42

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Kommunsekreteraren redogör för Valmyndighete.ns nyhetsbrev 2017:5.

Kommunsekreteraren redogör för Valmyndighetens nyhetsbrev 20 17:6.

Kommunsekreteraren redogör för Valmyndighetens nyhetsbrev 20 17:7.

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
an 0
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§ 43

Delegationsbeslut

Vid dagens sammanträde fanns inga delegationsbeslut att rapportera.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 44

Delgivningar

Vid dagens sammanträde fanns inga deigivningar.

Justerandes Utdsagsbestyrkande
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Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställdes inga övriga frågor.


