VALNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Torsdag 27 februari 2014 kl. 17:00-18:30
Sammanträdesrummet, kommunhuset i Torsby

Beslutande

Rune Mattsson (S), ordförande
Marianne Ohlsson (S)
Lennart Eriksson (S)
Anne-Marie Sjöberg (S)
Sture Persson (S)
Tommy Persson (M), vice ordförande
Bengt Berg (V)

Övriga deltagare

Jerry Persson (S)
Johanna Lundkvist, kommunsekreterare
Kicki Lech, registrator/arkivarie

Justerare

Tommy Persson

Tid för justering

2014-03-06
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§ 7 Frågor
Dnr VALN 2014/7

Sammanfattning av ärendet
1. Fråga om huruvida Östmarks församlingshem kan användas som vallokal eller inte
uppkommer. Rune Matsson förklarar att Östmarks församlingshem kommer att kunna
användas.
2. Protokollet från föregående sammanträde gås igenom.
3. Urna till Olebys vallokal ska beställas.

Valnämndens beslut
Valnämnden tackar för upplysningarna och informationen.

Justerarens signatur

Utdrags best yrkande
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§ 8 Bemanning
Dnr VALN 2014/3

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden i de olika valdistrikten har fått frågan om hur bemanningen ser ut i
Torsby kommuns valdistrikt. Vid dagens sammanträde har alla ännu inte lämnat svar.
Ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde.

Valnämndens beslut
Rune Matsson, Kicki Lech och Johanna Lundkvist får i uppdrag att se över
bemanningen i vallokalerna till nästa sammanträde.

Beslutet skickas till
Kicki Lech
Johanna Lundkvist
Rune Matsson

Justerarens signatur

/

Utdrags best yrkande
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§ 9 Vallokaler
Dnr VALN 2014/2

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde diskuteras alternativ till Svenneby skola som vallokal. Det
kommer inte vara möjligt att använda Svenneby skolan som vallokal, då den används
som flyktingboende.
Granevik som tidigare varit föreslaget, kommer heller inte kunna användas då det inte
är isolerat.
NOTE, Frykenskolan och Holmeskolan föreslås.

Valnämndens beslut
1. Holmeskolan väljs som förstahandsalternativ till vallokal för Svennebys valdistrikt.

2. Rune Matsson och Tommy Persson får i uppdrag att inventera Holmeskolan.

Beslutet skickas till
Rune Matsson
Tommy Persson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Förtidsröstning
Dnr VALN 2014/4

Sammanfattning av ärendet
Förtidsröstning vid EV-valet börjar den 7 maj och kommer att hållas i biblioteket i
Sysslebäck, biblioteket i Torsby och kommunhuset i Torsby. I Höljes och Bograngen
kommer förtidsröstning att hållas den 17 maj mellan kl. 11.00-15.00.

Valnämndens beslut
1. Förtidsröstning sker från 7 maj till och med valdagen för EV-valet i kommunhuset i
Torsby, biblioteket i Torsby och biblioteket i Sysslebäck.
2. Den 17 maj kommer förtidsröstning att ske i Bograngen och i Höljes mellan
kl. 11.00-15.00.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Kicki Lech

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11 Utbildning
Dnr VALN 2014/5

Sammanfattning av ärendet
De som arbetar med valet behöver utbildning. Vid föregående sammanträde
2014-01-30 beslutades att bjuda hit Marianne Weinfors från Karlstads kommun, men
hon håller inte utbildningar längre. Hjördis Eriksson på Länsstyrelsen kontaktades för
att få förslag på andra utbildare. Dessvärre hade hon inga förslag att ge, utan
hänvisade till Valmyndighetens utbildningsmaterial.
Valmyndigheten har lagt ut utbildningsmaterial som bl.a. innehåller en film på sin
hemsida.

Valnämndens beslut
1. Den 28 eller 29 april hålls utbildning för valarbetarna.

2. Vägsjöfors herrgård väljs som utbildningslokal.
3. Johanna Lundkvist och Kicki Lech får i uppdrag att boka lokal och ta hem
utbildningsmaterial.

Beslutet skickas till
Kicki Lech

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Postens tjänster
Dnr VALN 2014/6

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sanunanträde går Johanna Lundkvist och Kicki Lech igenom Posten AB:s
brev med frågor om bl.a. röstningslokal, öppettider, hämtning och lämning av
förtidsröster .

Valnämndens beslut
Postens ~änster ska användas för EU- och RKL-val (riksdag, kommun och landsting)
2014.

Beslutet skickas till
Kicki Lech

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13 Fullmakt för utkvittering av försändelser
till valnämnden
Dnr KST 2014/8

Sammanfattning av ärendet
Inför EU-valet och RKL-valet behöver fullmakter ordnas för utkvittering av
försändelser till valnämnden.

Valnämndens beslut
Fullmakt för utkvittering av försändelser till valnämnden tilldelas:
1. Rune Matsson
2. Kicki Lech
3. Johanna Lundkvist
4. Ing-Britt Lööf
5. Lilian Olovsson
6. Annelie Lindberg

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Kicki Lech
Rune Matsson
Ing-Britt Lööf
Lilian Olov s s on
Annelie Lindberg
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Uldragsbestyrkande

