VALNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Onsdag 25 juni 2014 kl. 18:00
Sanunanträdesrurrunet, korrununhuset Torsby

Beslutande

Rune Mattsson (S), ordförande
Marianne Ohlsson (S)
Lennart Eriksson (S)
Torruny Persson (M), vice ordförande
Kristina Berglund (M)

Övriga deltagare

Johanna Lundkvist korrununsekreterare
Christina Lech, arkivarie/registrator
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Marianne Ohlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 41 Tider för förtidsröstning
Dnr VALN 2014/4

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun håller öppet för förtidsröstning enligt följande, från 27 augusti:
Torsby bibliotek:
mån-tors 08.00-18.00, fre 08.00-16.00, lör 11.00-14.00
Biblioteket i Sysslebäck:
mån 13.00-18.00, tis 15.00-18.00, ons 13.00-16.00, tors 15.00-18.00, fre 13.00-16.00
Kommunkontoret Torsby:
mån-tors 08.00-16.00, fre 08.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00), lör 13 september
10.00-15.00.
Församlingshemmet i Höljes
Söndagen den 31 augusti 10.00-15.00
Finnskogahemmet i Bograngen
Söndagen den 7 september 10.00-15.00
Förtidsröstningen i Höljes respektive Bograngen bemannas av personal från
kommunkansliet.

Valnämndens beslut
Tider för förtidsröstning enligt ovan antas.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Beslutet skickas till
Kicki Lech

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42 Förtidsröstning på valdagen
Dnr VALN 2014/4

Sammanfattning av ärendet
På valdagen den 14 september har följande lokaler öppet för förtidsröstning:
Kommunkontoret Torsby:
10.00-20.00

Kommunhuset Sysslebäck:
08.00-20.00

Stölletskolan:
08.00-20.00

Valnämndens beslut
Öppettider för förtidsröstning på valdagen enligt ovan antas.

Beslutet skickas till
Kicki Lech

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43 Utbildning
Dnr VALN 2014/5

Sammanfattning av ärendet
Utbildning till röstmottagarna kommer att erbjudas även inför höstens RKL-val. Ä ven
denna gång föreslås Vägsjöfors herrgård som lokal. Förslag på datum är vecka 35 eller
36.
Valdistriktens ordförande, vice ordförande, röstmottagare samt valnämndens
ordinarie ledamöter kommer erbjudas utbildning.
Utbildning för röstmottagare i röstningslokal kommer hållas separat.

Valnämndens beslut
1. Utbildning för röstmottagare i vallokal kommer att ske vid Vägsjöfors
herrgård.
2.

Kansliets personal får i uppdrag att boka lokal någon gång under vecka 35-36.

3.

Utbildning till röstmottagare i röstningslokal kommer hållas separat.

Beslutet skickas till
Kicki Lech
Valdistriktens ordförande

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44 Organisation på valdag och valnatt
Dnr VALN 2014/39

Sammanfattning av ärendet
På valdagen ska förtidsröster h'ansporteras ut till valdistrikten.
Marianne Olsson (S) och Kristina Berglund (M) h'ansporterar röster till Östrnark,
Vitsand, Stöllet, Likenäs och Sysslebäck. Rune Mattsson (S) och Tommy Persson (M)
transporterar röster till Torsby södra, Torsby norra, Svenneby och Oleby.
Valnämnden träffas på valdagen vid kommunkontoret i Torsby kL 08.00 samt 20.00.
Kansliets personal kontrollerar att alla vallokaler är bokade.

Valnämndens beslut
1. Transport av förtidsröster till vallokalerna ordnas enligt ovan.
2. Valnämnden träffas på valdagen vid kommunkontoret i Torsby kl. 08.00 på
morgonen samt 20.00 på kvällen.

Beslutet skickas till
Valnämndens ledamöter
Valdistriktens ordförande
Kicki Lech

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45 Övriga frågor
Dnr VALN 2014/7

Sammanfattning av ärendet
Följande frågor tas upp:
1. Problem med felaktigt ifyllda ~änstgöringsrapporter i samband med EU-valet. Vid
utbildnings tillfället i Vägsjöfors föreslås en genomgång aven korrekt ifylld rapport.
Fast arvode diskuteras.
2. Kostnad för posthantering. Kicki Lech kollar om det är möjligt att ändra så att Posten
inte kommer med förtidsröster på lördagen den 13 september.
3. Rune Mattsson (S), Tommy Persson (M) och ~änsteman från kommunkansliet åker
ner till länsstyrelsen i Karlstad med röster på måndagen den 15 september samt på
onsdagen den 17 september.
4. Tillgänglighetsrådet har påpekat att parkeringsskylten vid vallokalerna för
rörelsehindrade är för liten. Valnämnden bestämmer att de till RKL-valet trycks upp i
A3-fOlmat istället för A4-format.
5. Valnämnden har tagit emot ett marknadsföringserbjudande gällande annonser på
Facebook. Johanna Lundkvist och Kicki Lech får i uppdrag att se närmare på
erbjudandet.

Valnämndens beslut
Valnämnden tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Kicki Lech
Tillgänglighetsrådet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46 Meddelanden
Dm VALN 2014/10

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till Valnämnden under tiden 2014-04-15
2014-06-26.

Valnämndens beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr VALN 2014/40

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har beslutat att ge delegation till valdistriktens ordförande. Ordförande i
Torsby södra Per-Olov Nilsson har förordnat en rösträknare och en röstmottagare till
sitt distrikt.

Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner redovisat delegeringsbeslut.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48 Delegeringsärende
DnrVALN 2014/41

Valnämndens beslut
Valnämnden delegerar till Valnämndens ordförande Rune Mattsson (S) att förordna
röstmottagare till Torsby bibliotek.

Beslutet skickas till
Kicki Lech

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49 Valsedlar
Dnr VALN 2014/30

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden diskuteras kommunens ansvar för valsedlar. Partivalsedlar och blanka
valsedlar ansvarar kommunen för att de finns i respektive röstnings- och vallokal.
Namnvalsedlar ansvarar partierna själva för att de finns i respektive röstnings- och
vallokal.
Valsedlarna ställs i bokstavsordning.

Valnämndens beslut
1.

Partivalsedlar och blanka valsedlar ansvarar kommunen för att de finns i
kommunens samtliga röstnings- och vallokaler.

2. Narnnvalsedlar ansvarar partierna för att de finns i röstning- och vallokalerna.
3.

Valsedlarna ställs i bokstavsordning.

Beslutet skickas till
Partiordföranden
Valdistriktens ordförande

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

