VALNÄMNDEN
PROTOKOLL

Tid och plats
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Rune Mattsson (S), ordförande
Marianne Ohlsson (S)
Lennart Eriksson (S)
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§ 50 Ändringar i föredragningslistan
Dnr VALN 2014/34

Sammanfattning av ärendet
Följande ärende tillkommer:
1. Redovisning av delegeringsbeslut.

Valnämndens beslut
Redovisad ändring godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Valnämnden
PROTOKOLL
2014-08-20

§ 51 Tjänstgöringsrapporter och arvode
Dnr VALN 2014/26

Sammanfattning av ärendet
Under sammanträdet diskuteras de ~änstgöringsrapporter som lämnats in i samband
med EV-valet under våren 2014. För att de ska bli lättare att hantera föreslås att
ordföranden för respektive valdistrikt gör iordning ett arbetsschema för sina
valarbetare. Det föreslås också att röstrnottagarna lämnar sina ~änstgöringsrapporter
till sin ordförande och att denne kontrollerar och jämför med det iprdninggjorda
schemat. Schemat och samtliga ~änstgöringsrapporter ska sedan lämnas in
tillsammans från respektive valdistrikt.
På sammanträdet diskteras också arvodesreglementet och man anser att det behöver
göras en översyn av det efter valet.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2006-09-28 § 77
Valnämnden 2014-03-17 § 25

Valnämndens beslut
1. Ett schema över valdistriktets bemanning ska göras av respektive
valdistriktsordförande och schemat ska lämnas in tillsammans med samtliga
~ änstgöringsrapporter.
2. Respektive valdistriktsordförande ska också kontrollera ~änstgöringsrapporterna så
att de stämmer överens med schemat och godkänna eller underkänna eventuella
avvikelser.

Beslutet skickas till
Valdistriktens ordförande
Kicki Lech

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 52 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr VALN 2014/40

Sammanfattning av ärendet
Enligt delegation har valnämnden förordnat följande personer som röstmottagare på
Torsby bibliotek under förtidsröstningsperioden 27 augusti -14 september 2014:
Ulrika Kvarnlöv, Siw Olsson och Birgitta Sundberg.

Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner redovisat delegeringsbeslut.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 53 Övriga frågor
Dnr VALN 2014/7

Sammanfattning av ärendet
Följande tas upp:
1. Fråga angående kommunalt bud tas upp. Det har inkommit förfrågningar om att
tillhandahålla kommunala bud vid äldreboenden runt om i kommunen. Frågan har
skickats vidare till socialchef Ulla-Lena Larsson och hon har ombetts ta upp frågan
med enhetscheferna.

2. Tommy Persson (M) vidarebefordrar frågan från några fiberföreningar som undrar
om det är möjligt att ha någon slags uppslutning i anslutning till vallokalerna.
Valnämnden anser att det ska vara fritt från sådana uppslutningm i anslutning till
vallokalerna.
3. Fråga angående hämtning av valmateriai dyker upp. Valsamordnare Kicki Lech hör
av sig till samtliga ordföranden när materialet kommer.
4. Förtidsröstningen i Höljes och Bograngen tas upp. Till Höljes åker Kicki Lech och
Ingrid Svanberg söndagen den 31 augusti. Den 7 september åker Kicki Lech och
Johanna Lundkvist till Bograngen. Både lokalerna på respektive ställe är nya sedan
EU-valet. I Höljes konuner förtidsröstningen hålla till i försmnlingshemmet och i
Bograngen kommer den att hållas vid Finnskogahemmet. Valnämnden uppmanar till
att tänka på skyltningen till dessa förtidsröstningstillfällen.

Valnämndens beslut
Valnämnden tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

