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Sid. 1

Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 2 februari 2018 kl. 11.00—12.00

Beslutande

Elisabeth Åberg (L), ordförande

Leif Fredriksson (5)
Birgit Holmqvist (5)
Elisabeth Skog (V)
Övriga deltagare

Johan Boklund, kommunsekreterare

Utses att justera:

Elisabeth Skog (V)

Plats och tid

Personal- och kansliavdelningen den 7 februari 2017 kl. 10.30

Underskrifter:
Sekreterare

.. .

Johan Boklund

Paragrafer
§ 1-9

Ordförande
ELisabet Åberg

Justerande
Elisabeth Skog

Anslagsbevis
Justeringen har tillkiinnagivits genom anslag
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-02

Datum för

anslags uppsättande

2018-02-08

Förvaringsplats för
protokollet

Personal- och kansliavdelningen

Underskri ft

Justerand s
sin.

Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande 2018-03-02
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Valnämnden
20 18-02-02

§1

Sid. 2

Dnr2018.

Information från kommunsekreteraren

—

information

Valnämnden får vid varje sammanträde information från kommunsekreteraren.

Kommunsekreteraren informerar valnämnden om att vallokaler och
röstmottagningsställen är bokade samt att detta även gäller för lördagen före valet.
Detta för att ge goda möjligheter till iordningställande av lokalerna.
Kommunsekreteraren informerar valnämnden om att Länsstyrelsen Västmanland
ännu ej lämnat besked i frågan om vilka krav som valnämnden bör ställa på
röstmottagare.
Kommunsekreteraren informerar valnämnden om att förvaltningen har kontakt
med kommunpolisen rörande vallokalerna.
Kommunsekreteraren informerar valnämnden om utbetalning av statsbidrag för
förtidsröstningen.
1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5), Birgit Holmqvist (5)
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
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§2

Sid. 3

Dnr2018.

Utbildning för valnämnden och valhandläggare i
kommunen inbjudan
—

Länsstyrelsen Västmanland har inkommit med en inbjudan till valnämnden och
valhandläggare i kommunen att delta i en utbildning i Länsstyrelsens regi den 7
mars 2018. Valnämnden ska besluta om deltagande.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.
1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5), Birgit Holmqvist (5)
och Elisabeth Skog (V).
Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.
Valnämnden beslutar
samtliga ledamöter som har möjlighet ska deltaga på utbildningen
j

förvaltningen får i uppdrag att samordna utbildningen

Justera des
syn.
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§3

Sid. 4

Dnr2018.

Seminarium om att öka ungas deltagande i valet

—

inbjudan

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inkommit med en inbjudan till
seminarium om att öka ungas deltagande i valet. Valnämnden ska besluta om
deltagande.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.
1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5), Birgit Holmqvist (5)
och Elisabeth Skog (V).
Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.
Valnämnden beslutar
att utse ordföranden och kommunsekreteraren att delta i utbildningen
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§4

Sid. 5

Dnr2018.

Handbok för kommunernas uppgifter vid valen år 2018
information

—

Valnämnden får på sammanträdet information gällande handboken för
kommunernas uppgifter vid valen år 2018.
Handboken skickas digitalt till valnämndens ledamöter,

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.
1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5), Birgit Holmqvist (5)
och Elisabeth Skog (V).
Valnämnden enas om att valnämndens ledamöter ska få ett utskrivet exemplar var
i samband med nästa ordinarie sammanträde med vainämnden.
Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.
Valnämnden beslutar
förvaltningen får i uppdrag att förse valnämndens ledamöter med ett utskrivet
exemplar vari samband med nästa ordinarie sammanträde med valnämnden
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§5

Sid. 6

Dnr2018.

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 30 september år 2017 samt att sista svarsdag för svar på annons
i 0222:an sätts till den 30november år 2017.
Valnämnden beslutade 20 17-12-08, § 40, att ärendet återremitteras till
förvaltningen i avvaktan på svar från Länsstyrelsen Västmanland gällande vilka
krav valnämnden bör ställa på röstmottagare. Vidare beslutade valnämnden att
förvaltningen får i uppdrag att annonsera i 0222:an ijanuari år 2018.
Förvaltningen har upprättat en förteckning över samtliga inkomna
intresseanmälningar fram till den 26januari år 2018. Förvaltningen har
annonserat ijanuarinumret av 0222:an vartefter ytterligare en (1) intresseanmälan
har inkommit.

Kommunsekreteraren föredrar ärendet.
1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5), Birgit Holmqvist (S)
och Elisabeth Skog (V).
Valnämnden går igenom inkomna intresseanmälningar och tjänstgöringslistorna
för föregående val.
Valnämnden enas om att valnämndens ledamöter till nästa ordinarie sammanträde
ska kontakta de röstmottagare som tjänstgjorde vid RKL-valet den 14 september
2014 men som ej anmält intresse till RKL-valet den 9 september år 2018.

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.
Justerandp
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Sid. 7

§ 5 forts.
Valnämnden beslutar
att ärendet tas upp igen för behandling vid valnämndens nästa ordinarie
sammanträde
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Sid. 8

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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§7

Sid. 9

Dnr2018.

Delegationsbeslut

Vid dagens sammanträde fanns inga delegationsbeslut att rapportera.
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§8

Dnr2018.

Delgivningar

Valmyndigheten
2018-01-25
Valmyndighetens Nyhetsbrev 2018:1 V

Valnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna
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§9

Sid. 11

Dnr 2018.

Övriga frågor

Elisabeth Skog (V) och Leif Fredriksson (5) ställer fråga om utbildning för
röstmottagare.
Kommunsekreteraren svarar på frågan.

