
Ski nnskattb

Sammantradesprotokoll
Valnämnden

2018-08-17 Sid. 51

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 17 augusti 201$ kl. 10.00—12.00

Beslutande Elisabeth Åberg (L), ordförande
Leif Fredriks son (S)
Elisabeth Skog tV)
Jan-Ole Björkbacka (5), tjänstgörande ers.

Övriga deltagare Johan Boklund, kommunsekreterare

Utses att justera: Jan-Ole Björkbacka (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 24 augusti 2018 kl. 10.00

Underskrifter:

Sekreterare Paragrafer
Johan Boklund § 42-50

Ordförande
Elisabeth Åberg

Justerande %J-- /C

Ian-Ole Björkbaclla

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 201 8-08-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2018-08-24 anslags nedtagande 2018-09-17
förvaringsplats för
protokollet Personal- och kansliavdelningen

Underskrift

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.



dn
ikomm u fl

Valnämnden

§ 42

Sammanträdesprotokoll

2018-08-17

Dnr 2018.

Sid. 52

Information från kommunsekreteraren — information

Valnämnden får vid varje sammanträde information från kommunsekreteraren.

Kommunsekreteraren informerar valnäinnden om ambulerande röstmottagare,
instruktion för förtidsröstning, information till politiska partier i Skinnskattebergs
kommun från valnämnden, information på webben och i 0222:an.

Kommunsekreteraren informerar valnämnden om att arbete pågår med att
sammanställa och skicka ut information till de röstmottagare som ska tjänstgöra
på valdagen.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (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 lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§43 Dnr2018.

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.

Ordfo••randen presenterar på sammanträdet en preliminär uppdaterad lista över
fördelningen av röstmottagare.

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

Valnämnden beslutade 2018-04-13, § 14,
förvaltningen får i uppdrag att annonsera i 0222:an

att fastställa upprättat förslag till krav på röstmottagare

Valnämnden beslutade 20 18-05-04, § 26,
att ärendet tas upp igen för behandling vid valnämndens nästa ordinarie
sammanträde

Valnämnden beslutade 2018-06-11, § 34,
att anta upprättad tjänstgöringslista per 2018-06-01 över valförrättare i vallokal
vid RKL-valet (riksdag, kommun och landsting) den 9 september 2018
att tjänstgöringslistan per 2018-06-01 över valförrättare i vallokal vid RKL-valet
(riksdag, kommun och landsting) den 9 september 2018 gäller under förutsättning
att samtliga förordnade valförrättare uppfyller valnämndens krav (VN 2018-04-
13, § 14)

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet. Elisabeth Åberg (L) föredrar upprättad
tjänstgöringslista per 2018-08-17 över valförrättare i vallokal,
röstmottagningsställe, förtidsröstningslokal och ambulerande röstmottagare vid
RKL-valet år 2018.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 43 forts.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Äberg (L), Leif Fredriksson (5), Elisabeth Skog (V)
och Jan-Ole Björkbacka (5).

Valnämnden går igenom upprättat tjänstgöringslista.

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

Valnämnden beslutar

att anta upprättad tjänstgöringslista per 20 18-08-17 över valförrättare i vallokal,
röstmottagningsställe, förtidsröstningslokal och ambulerande röstmottagare vid
RKL-valet år 2018

att tjänstgöringslistan per 20 18-08-17 över valförrättare i vallokal,
röstmottagningsställe, förtidsröstningslokal och ambulerande röstmottagare vid
RKL-valet år 2018 gäller under förutsättning att samtliga förordnade valfo rättare
uppfyller valnämndens krav tVN 20 18-04-13, § 14)
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§ 44 Dnr 2018.0281.101

Uppföljning av antagen 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 genomfo•rande 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 reserviokal finns det
och om det skulle bli stora personalavhopp t.ex. pga. av sjukdom, behov av extra
material mm.

Observera att inga nya handlingar skickas ut i detta ärende.
Originalhandlingarna skickades ut i kallelsen till valnämndens sammanträde
2018-06-01

Tidigare behandling av ärendet
Valnämnden beslutade 2017-04-13, § 17,
att ärendet tas upp för ny behandling vid valnämndens nästa ordinarie
sammanträde

Valnämnden beslutade 2017-05-04, § 27
att förvaltningen får i uppdrag att sammanställa ett förslag till risk- och
sårbarhetsanalys
att ärendet behandlas på nästa ordinarie sammanträde med valnämnden

Valnämnden beslutade 2018-06-0 1, § 35
att anta upprättad risk- och väsentlighetsanalys för RKL-valet den 9 september år
2018
att upprättad risk- och väsentlighetsanalys för RKL-valet den 9 september år 2018
samt upprättad riskanalys för RKL-valet den 9 september år 2018 åläggs sekretess
i enlighet med offentlighets- och sekretesslagens 18 kapitel, § 13

Kommunsekreteraren föredrar ärendet.

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

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

Valnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till uppföljning av risk- och
sårbarhetsanalys
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Valnämndens arbete under förtidsrästningen och på
valdagen

Valnämnden ska inom sig utse ansvariga för att kontrollera vallokaler och
röstningslokaler vid öppnandet. Kontrollen ska inbegripa möblering, utrustning,
tillgänglighet, placering av valsedlar, arrangemang för mottagande av röster och
hantering av vallängder och röstförteckningar.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif fredriksson tS), Elisabeth Skog tV)
och Jan-Ole Björkbacka (S).

En ingående diskussion sker.

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

Valnämnden beslutar

utse följande ansvariga:

Elisabeth Åberg (L) ansvarar för S:t Davidsgården samt kontrollerar övriga
vallokaler och röstmottagningsställen under dagen

Jan-Ole Björkbacka (S) ansvarar för Hemgården och förtidsröstningslokalen
Kommunhuset

Rolf Andersson (C) ansvarar för Hedgården

Elisabeth Skog tV) ansvarar för Riddarhyttans Allaktivitetshus
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Valnämndens rösträkning den 12 september 2018 —

“onsdagsräkningen”

Valnämnden ska utse personer som ska räkna de röster som lämnats in på
valdagen och som är valnämnden tillhanda på onsdagen efter valet. Valnämnden
ska även fastställa tidpunkten för onsdagsräkningen.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5), Elisabeth Skog tV)
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 samtliga ledamöter i valnämnden tillsammans med kommunsekreteraren
genomför valnämndens rösträkning

att valnämndens rösträkning genomförs onsdagen den 12 september med start kl.
09.30 i stora sammanträdesrummet, kommunhuset

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§47 Dnr2018.

Övriga rapporter

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

Inga övriga rapporter lämnades vid dagens sammanträde.
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§48 Dnr2018.

Delegationsbeslut

Vid dagens sammanträde fanns inga delegationsbeslut att rapportera.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§49 Dnr2018.

DeIgvningar

Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:7

Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 20 18:8

Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:9

Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:10

Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:11

Länsstyrelsen Västmanlands län
Tillstånd att inom Västmanlands län sätta upp valaffischer inför 2018 års val till
riksdagen samt kommun- och landstingsfullmäktige

Valnamnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 50

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställdes inga övriga frågor.

Dnr2Ol8.


