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§ 10 Dnr 201$.

Information från kommunsekreteraren — information

Valnämnden får vid varje sammanträde information från kommunsekreteraren.

Kommunsekreteraren informerar valnämnden om att onsdagen den 18 april är
sista dag för Valmyndigheten att betala ut statsbidraget för förtidsröstningen till
Sveriges kommuner.

Kommunsekreteraren informerar valnämnden om att förvaltningen har beställt
valmaterial från Valmyndigheten.

Kommunsekreteraren informerar valnämnden om att förvaltningen har inventerat
valförrådet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5), Birgit Holmqvist
(S), 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

lägga informationen till handlingarna
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§ 11 Dnr 2018.

Utbildning för valnämnden och valhandläggare i
kommunen — rapport

Delar av valnämnden och kommunsekreteraren närvarade vid av Länsstyrelsen
Västmanlands utbildning av valnämnden och valhandläggare i Västerås den 7
mars 2018. Valnämnden får på sammanträdet en rapport från utbildningen.

Tidigare behandling av ärendet
Valnämnden beslutade 2018-02-02, § 2,

samtliga ledamöter som har möjlighet ska deltaga på utbildningen
att förvaltningen får i uppdrag att samordna utbildningen

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

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

Kommunsekreteraren yttrar sig och redogör för utbildningens innehåll. Från
Skinnskattebergs kommun deltog Elisabeth Aberg (L), Jan Ole Björkbacka (5),
Leif Fredriksson (5) och kommunsekreteraren. Utbildningen bestod av två pass,
varav Länsstyrelsen Västmanland ansvarade för pass ett och Polismyndighetens
regionala valstab region mitt ansvarade för pass två.

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

Valnämnden beslutar

lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 12 Dnr 2018.

Seminarium om att öka ungas deltagande i valet — rapport

Valnämndens ordförande och kommunsekreteraren närvarade vid av Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, anordnat seminarium den 27 februari i
Stockholm. Valnämnden får på sammanträdet en rapport från utbildningen.

Tidigare behandling av ärendet
Valnämnden beslutade 20 18-02-02, § 3,

utse ordföranden och kommunsekreteraren att delta i utbildningen

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

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

Kommunsekreteraren yttrar sig och redogör för utbildningens innehåll. Från
Skinnskattebergs kommun deltog Elisabeth Aberg (L) och kommunsekreteraren.
Bland annat redogjorde Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för valet och
skolan och Botkyrka kommun redogjorde för Botkyrka kommuns arbete med att
öka valdeltagandet hos unga.

Valnämnden diskuterar de politiska partiernas ansvar för att öka valdeltagandet.

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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§ 13 Dnr 2017.

Seminarium gällande val 2018— utmaningar och
möjligheter — rapport

Valnämndens ordförande och kommunsekreteraren närvarade vid av Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, anordnat seminarium den 9 februari i
Stockholm. Valnämnden får på sammanträdet en rapport från utbildningen.

Tidigare behandling av arendet
Valnämnden beslutade 2017-10-20, § 31,
att utse ordföranden och kommunsekreteraren att delta i utbildningen

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

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

Kommunsekreteraren yttrar sig och redogör för utbildningens innehåll. Från
Skinnskattebergs kommun deltog Elisabeth Aberg (L) och kommunsekreteraren.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, redogjorde bland annat för förändringar
inför valet 201$ och vad det innebär i praktiken. Myndigheten för Samhälisskydd
och Beredskap redogjorde för sin analys av risken för att valet 201$ utsätts för
påverkan.

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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§ 14 Dnr2017.1462.l01

Röstmottagning och röstmottagare på valdagen den 9
september år 2018

Förvaltningen har upprättat en förteckning över inkomna intresseanmälningar till
uppdrag som röstmottagare vid 2018 års val. Förteckningen är uppdelad på
intresseanmälningar från röstmottagare som arbetade vid valet år 2014 och
intresseanmälningar från “nya” intresserade.

Förvaltningen har upprättat förslag till krav på röstmottagare. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Valnämnden beslutade 20 18-02-02, § 5,
att ärendet tas upp igen för behandling vid valnämndens nästa ordinarie
sammanträde

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

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

Valnämnden enas om att samtliga ledamöter i valnämnden får i uppdrag att
rekrytera röstmottagare.

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

Valnämnden beslutar

g förvaltningen får i uppdrag att annonsera i 0222:an

att fastställa upprättat förslag till krav på röstmottagare
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§ 15 Dnr2018.0276.101

Rutin för hantering av valsedlar

Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska läggas ut i
anslutning till lokalen. Det är viktigt att alla partiers valsedlar behandlas och
presenteras på samma sätt. Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen
och endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda.
Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att
lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla
deltagande fram till 30 dagar innan valdagen, sista anmälningsdag är 10 augusti
2018. Förvaltningen har upprättat förslag till rutin för hantering av valsedlar. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

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

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

Valnämnden beslutar

g fastställa upprättat förslag till rutin för hantering av valsedlar

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 16 Dnr2018.0277.10l

Ambulerande röstmottagare — information

Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare.
Budröstning finns som tidigare kvar som en möjlighet att rösta. Ett bud får inte
hjälpa väljaren utan är enbart en transportör av väljarens iordninggjorda röst till
en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. En budröst får göras i ordning
tidigast 24 dagar före valdagen. En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens
röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren,
även skyldig att hjälpa väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagaren har
tystnadsplikt. Röstmottagaren har med sig allt behövligt material som finns i
förtidsröstningslokal och för även en väljarförteckning. Ambulerande
röstmottagare kan ta emot röster under 18 dagar före valet. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

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

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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§ 17 Dnr2018.0281.101

Risk- och sårbarhetsanalys

Säkerhetsfrågorna kring valen har kommit att aktualiseras mer och mer.
Valnämnden ska på sammanträdet genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för
valet år 2018 och granska kritiska beroenden för genomförande av valet och
identifierat sårbarheter och brister.

Det kan handla om bråk i röstnings- och vallokaler, väljare som tillgriper våld och
sabotage samt även om en lokal inte finns tillgänglig, vilken reservlokal finns det
och om det skulle bli stora personalavhopp t.ex. pga. av sjukdom, behov av extra
material mm.

Bifogat finner ni skriften Risk- och sårbarhetsanalyser, utgiven av Myndigheten
för Samhälisskydd och Beredskap, MSB, Publ.nr: MSB86O - Juni 2017.

Ni finner även utdrag ur Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser, utgiven av
Myndigheten för Samhälisskydd och beredskap, MSB.

Kommunsekreteraren föredrar ärendet.

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

Valnämnden diskuterar förstörda röstsedlar, bråk i vallokal och eller
röstmottagningsställe, brand och eller vattenskada i vallokal och eller
röstmottagningsställe, stort bortfall bland röstmottagare samt olycka i samband
med hanteringen av avlagda röster.

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

Valnämnden beslutar

ärendet tas upp för ny behandling vid valnämndens nästa ordinarie
sammanträde

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 18 Dnr 2018.

Transport av röster till Länsstyrelsen Västmanland

Valnämnden ska utse minst två personer att transportera röster till Länsstyrelsen
Västmanland.

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

Valnämnden beslutar

att utse ordföranden Elisabeth Åberg (L) och kommunsekreterare Johan Boklund
till att transportera röster till Länsstyrelsen Västmanland

att utse Jan Ole Björkbacka (S) till reserv till att transportera röster till
Länsstyrelsen Västmanland

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 19 Dnr 2018.

Utbildning av röstmottagare

Valnämnden ska på sammanträdet fatta beslut gällande tid och datum för
utbildning av röstmottagare. Förvaltningens förslag är att utbildningarna förläggs i
maj månad samt att valnämnden beslutar om gemensam utbildning för
röstmottagare i vallokal, på röstmottagningsställe, i förtidsröstningslokal och för
ambulerande röstmottagare.

Vidare behöver valnämnden ta ställning till en senare extra utbildning för
ordförandena och vice ordförandena.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

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

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

Valnämnden beslutar

att ordföranden, vice ordföranden och kommunsekreteraren anordnar utbildning
för röstmottagare

att anordna två ordinarie utbildningstillfällen den 23 och den 24 maj med start
18.30

att anordna två utbildningstillfällen för de som ej kunde närvara vid de två
ordinarie utbildningstillfällena den 18 och den 19juni med start 18.30

att utbildningen är obligatorisk

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 20 Dnr2018.0284.101

Arvoden och ersättningar till röstmottagare

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. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av arendet
Valnämnden beslutade 2017-12-08, § 41,
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

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Elisabeth Skog (V) och Jan Ole
Björkbacka (5).

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

Valnämnden beslutar

att arvode för röstmottagare i vallokal på valdagen ska vara 250 kronor per timme
och för rösträkning efter vallokalens stängning med 350 kronor per timme

att arvode för röstmottagare på röstmottagningsställe på valdagen ska vara 250
kronor per timme

att ordföranden i valdistrikten och ansvarig på röstmottagningsställe erhåller ett
uppdragstillägg om 1500 kronor

och vice ordföranden i valdistrikten erhåller ett uppdragstillägg om 750 kronor

arvode för samtliga röstmottagares deltagande i utbildning ska vara 125 kronor
per timme

att reseersättning utgår med 18,50 kronor per mil

,}%erandes Utdragsbestyrkande
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§ 20 forts.

att arvode för ambulerande röstmottagare ska vara 250 kronor per timme

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§21 Dnr2018.

Övriga rapporter

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

Inga övriga rapporter lämnades vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§22 Dnr2Ol8.

Delegationsbeslut

Vid dagens sammanträde fanns inga delegationsbeslut att rapportera.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§23 Dnr2Ol$.

Delgivningar

Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:2

Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:3

Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:4

Valnämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018.

Sid. 28

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställdes inga övriga frågor.


