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Valnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Plats  och  tid Den  24 oktober  år 2017  klockan  14:00-15:21

Samrnanträdesmrnmet  Furen,  Centralplan  1, Alvesta  komrnun

Justerade paragrafer  8, 8,1 -l0

Paragraferna behandlades i följande ordning: 55 1-10

Beslutande

ledamöter

Per  Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Johnsson  (M),  vice  ordförande

Cristina  Haraldsson  (C),  ersättare  för  Rose-Marie  Larsson  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Jan-Erik  Svensson  (AA)

Övrtga närVarande  Lisa  Åberg,  kanslichef

Sandra  Mowide,  koinmunsekreterare

Karolina  Olsson,  praktikant

Utses att justera  Thomas  Haraldsson  (C)

Justeringtidochplats  Den30oldober2017klockan13:00på

kornmun1edningsförva1tningen  i Alvesta  kormnun

Sekreterare

Ordförande

o ide

Justerare

backe  (S)

Thomas  Harmldsson  (C)

Sida
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Valnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på koinmunens  officiella  anslagstavla.

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

2017-10-24

2017-l1-01-2017-l1-22

Datum  för anslagets
nedtagande  2017-11-23

FörvaringsplatS

Underskriff

Kornmun1edningsförva1tningen,  Alvesta  koimnun

Justei'are

,{

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

Sida
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Valnämnden

VN  g I

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  frågar  valnärmiden  om  utskickad  dagordning  kan

godkämias  och  behandlas  på dagens  sarmnanträde:

1.  Närvaro

2. Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4. Information  från  ordföranden

5. Beslut  om  fast  arvode  till  röstmottagare  i allmänna  val  2018  och  val  till

Europaparlamentet  2019

6. Beslut  om  valdistrikt

7. Beslut  om  delegationsordning  för  valnämnden

8. Beslut  om  avtal  med  Postnord  om  hantering  av förtidsröster

9. Beslut  om  sammanträdesplan  för  valnämnden

10. Information  om  korrununens  valorganisation  samt  kalender  för  valarbetet

1l.  Inforrnation  om  utbildning  "Val  2018  utmaningar  och  möjligheter  i Alvesta"

12. Övriga  ärenden

Beslut

Valnämnden  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Justei'are
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Valnämnden

VN  g 2

Information  från  ordföranden

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Ordföranden  inleder  med  att  hälsa  valnärm'idens  ledamöter  välkomna
till  detta  första  konstituerande  möte  med  valnäimiden.  De flesta
ledamöterna  ivalnämnden  är ny  i sin roll  som  ledamot  ivalnämnden.
Ordföranden  informerar  ledamöterna  om att det  är val  till  riksdag,
korrunun  och  landsting  den  9 september  2018.

Beslut

Valnäinnden  noterar  inforrnationen.

Justerare

f;i'==z

Sida
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Valnämnden

VN  g 3

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Beslut  om  fast  arvode  till  röstmottagare  i allmänna  val  2018

och  val  till  Europaparlamentet  2019

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  koinrnun1edningsförvaltningen,  daterad  den

12 oktober  2017.

Redogörelse

Valnämnden har i FS14, den 25 februari 2014 beslutat att ersättning till
röstmottagare  ska utgå  med  ett timarvode  på 190  kronor  för  de antal

tirmnar  röstmottagaren  tjänstgör  i vallokalen.  Vidare  har  nämnden

beslutat  att de röstmottagare  som  på valnatten  avlämnar  räknade  röster

till  valnämnden  ersätts  med  timarvode  för  den  tid  som  går åt för

avläinnanden  inklusive  tid  för  tillbakaresa  till  vallokalen.  Nämnden

har  också  beslutat  att bilersättning  betalas  enligt  gällande  regler  för

ersättning  till  förtroendevalda.

Alvesta  koi'nmun  har  elva  valdistrikt.  I varje  valdistrikt  tjänstgör  under

valdagen  åtta  till  tio  röstmottagare  (beroende  på valdistriktets  storlek),

varav  en ordförande  och  en vice  ordförande.  I genomsnitt  har  en

ord'förande  blivit  arvoderad  för  13 tirnrnar,  en vice  ordförande  för  12

tirnmar  och  övriga  röstmottagare  för  1l  timmar  i samband  med  valet.

Fömtom  tjänstgöring  vid  valdagen  ska samtliga  röstmottagare  delta  i

en utbildning  imian  valet.  Aven  för  demia  har  ett timarvode  utgått.

För  att minska  kommunens  administration  av utbetalning  av arvoden

till  röstmottagare  föreslås  att ett fast  arvode  istället  för  ett timarvode

betalas  ut från  och  med  2018  års allmänna  val  enligt  följande  nivåer:

Ordförande

Vice  ord'förande

Övriga  röstmottagare

Bonus  till  röstmottagare  som  tjänstgör

vid  båda  valen  2018  och  2019

Milersättning  ingår  i arvodet.

2600  kr

2400  kr

2100  kr

300  kr

De  fasta  arvodena  enligt  ovan  omfattar  arvode  för  all  tjänstgöringi

samband  med  ett val  inklusive  deltagande  vid  ett utbildningstillfölle

före  valdagen  och  bilersättning.

Va1distriktsorförandens  arbetsuppgifter  är i förhållande  till  övriga

röstmottagare  mer  omfattande.  Utöver  det  ytterligare  ansvar  som

åvilar  ordföranden  och  vice  ordförande  gällande  röstmottagning  och

Justerare
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Valnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-24

rösträkning,  ansvarar  de (främst  ordföranden)  bland  annat  för

iordningställandet  av vallokalen,  inforrnation  till  röstmottagare  inför

valdagen  och inlämning  av röster  och rapporter  till  valkansliet  på

valnatten.  Med  anledning  av dessa tillkornmande  arbetsuppgifter

föreslås  ett högre  fast arvode  för  kategorierna  ordförande  och  vice

ordförande.  Vidare  föreslås  att en bonus  utgår  till  de röstmottagare

som tjänstgör  vid  båda  valen.  Detta  i syfte  att underlätta  rekryteringen
av  röstmottagare.

Beslut

Valnämnden  beslutar  att ersättning  till  röstmottagare  ska utgå  med  ett

fast arvode  enligt  följande:

Ordförande

Vice  ordförande

Övriga  röstmottagare

Bonus  till  röstmottagare  som tjänstgör

vid  båda  valen  2018 och  2019

Milersättning  ingår  i arvodet.

Protokollet  skickas  till

Personalchef

Kanslichef

2600  kr

2400  kr

2100  kr

300 kr

Justerare

Sida
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Valnämnden

VN 5 4

Beslut  om  valdistrikt

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kormnunledningsförvaltningen,  daterad  den

16 oktober  2017.

Redogörelse

Enligt  vallagen  ska  kornmunfullmäktige  besluta  om  nya  indelningar  i

valdistrikt  senast  den 31 oktober  året  före  det  valår  då den  nya

indelningen  ska gälla  första  gången.  För  att  beslutet  ska gälla  ska det

fastställas  av länsstyrelsen.

Kornrnunledningsförvaltningen  har  gjort  en översyn  av gällande

va1distriktsindelning  i Alvesta  kormnun  utifrån  antalet  röstberättigade

per  distrikt  den I mars  2017  och  med  hänsyn  till  prognoser  för  antalet

röstberättigade  i distrikten  i juni  månad  2019.  Enligt  4 kap.  17 FS)

vallagen  ska ett valdistrikt  omfatta  mellan  1000  och  2000

röstberättigade.  Om  det  finns  särskilda  skäl  får  ett valdistrikt  omfatta

ffirre  än 1000  eller  fler  än 2000  röstberättigade.  I Alvesta  kommun  har

två  valdistrikt  (Hjortsberga  och  Västra  Torsås)  förre  än 1000

röstberättigade.  Som  särskilt  skäl  åberopas  att de röstberättigade  i

dessa  distrikt  skulle  få för  långt  till  vallokalen  om distrikten  blev

större.  Inför  de allmämia  valen  2022  finns  dock  anledning  att se över

indelningen  av i valdistrikt  i Alvesta  tätort  då Alvesta  Södra  -

Blädinge  närrnar  sig  2000  röstberättigade.

Mot  bakgrund  av ovanstående  föreslås  en oförändrad

va1distriktsinde1ning  för  Alvesta  kornmun,  vilket  imiebär  att befintlig

valdistriktsinde1ning  föreslås  gälla  även  vid  valen  2018  och  2019.

Detta  innebär  att Alvesta  komrnun  komrner  att ha följande  valdistrikt

med  antal  röstberättigade:

Valdistrikt Antal  röstberättigade

per  l mars  2017

Alvesta  Norra 1369

Alvesta  Södra-Blädinge 1946

Aringsås 1402

Alvesta  Västra 1310

Lekaryd-Här1öv-Prästängen 1320

Hjortsberga 767

Justei'are
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Valnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

S1ätthög-Miste1ås-Moheda 1784

Moheda  Östra 1030

Vislanda 1815

Skatelöv 1234

Västra  Torsås 881

Beslut

Valnärmiden  beslutar  att  befintlig  valdistriktsindelning  iAlvesta
koimnun  ska  gälla  för  allrnämia  val  2018  ocli  val  till
Europaparlamentet  2019  vilket  im'iebär  följande  distrikt:

Alvesta  Notara,  Alvesta  Södra-Blädinge,  Aringsås,  Alvesta  Västra,
Lekaryd-Härlöv-Prästängen,  Hjortsberga,  S1ätthög-Mistelås-Moheda,

Moheda  Ostra,  Vislanda,  Skatelov  och  Västra  Torsas.

Protokollet  skickas  till

Länsstyrelsen

Kanslichef

Justerare
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Valnämnden
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Beslut  om  delegationsordning  för  valnämnden

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kommun1edningsförva1tningen,  daterad  den

IO oktober  2017.

2.  Förslag  till  delegationsordning  för  valnämnden,  daterad  den  1l

oktober  2017.

Redogörelse

Enligt  koinmunallagen  får  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt,  det

vill  säga  att  nämnden  uppdrar  åt exempelvis  en anställd  ikommunen

att  besluta  å nämndens  vägnar  i ett  visst  ärende  eller  i en viss  grupp  av

ärenden  (6 kap.  33 S, KL).  Syftet  är att  avlasta  närmiden  ocli  underlätta

beslutsfattandet.

Den  person  som  har  fått  en sådan  beslutanderätt  delegerad  till  sig

kallas  för  delegat.  Delegaten  företräder  valnämnden,  så att  delegatens

beslut  ses som  nämndens  beslut.  Beslutet  kan  överklagas  genom

laglighetsprövning  eller  förvaltningsbesvär.  Valnämnden  kan  inte

ändra  delegatens  beslut,  men  kan  tärsomhelst  återkalla

de1egationsuppdraget.

Kommunledningsförva1tningen  har  upprättat  ett förslag  till

delegationsordmng  för  valnämnden,  daterad  den  1l  oktober  2017.

Beslut

Valnämnden  beslutar  att fastställa  delegationsordning  för  valnäinnden

att  gälla  från  och  med  den  1 november  2017.

Protokollet  skickas  till

Kanslichef

Justerare
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Beslut  om  avtal  med  Postnord  om  hantering  av
förtidsröster

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kormnun1edningsförvaltningen,  daterad  den
16 oktober  2017.

2. OffertfrånPostnordSverigeABförRKL-va12018,dateradden

1l  oktober  2017.

Redogörelse

Vid  de allrnämxa  valen  och  valet  till  Europaparlamentet  2014
beslutade  valnämnden  att köpa  tjänster  från  Posten  för  sortering,
förvaring  och  utkörning  av förtidsröster,  vilket  underlättade  och
effektiviserade  kormnunens  valadministration.

Komi'nunledningsförva1tningen  har  begärt  in en offert  från  Postnord
Sverige  AB  för  motsvarande  posttjänster  i samband  med  det  allmänna
valet  i september  2018,  vilken  imiebär  följande:

*  Postnord  Sverige  AB  förvarar  förtidsröster  avskilda  i säkrade
utrymrnen  iPostnords  lokaler

*  Sortering  av förtida  röster  i valdistrikts-  och  röstlängdsordning

*  Inhämtning  av förtida  röster  dagligen  under  valperioden  från
röstmottagningsstä11en

*  Leverans  av sorterade  förtida  röster  valdagen  till  vallokalen

Beslut

Valnämnden  beslutar  att anta  offerten  från  Postnord  Sverige  AB,
daterad  den 1l  oktober  2017,  för  köp  av posttjänster  i samband  med
det allmänna  valet  i september  2018.

Protokollet  skickas  till

Kanslichef

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Beslut  om  sammanträdesplan  för  valnämnden

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  komrnunledningsförva1tningen,  daterad  den
1l  oktober2017.

Redogörelse

Valnämnden  behöver  fastställa  en sainmanträdesplan  för  år 2018  för
att  säkerställa  att  valnämnden  hinner  planera  och  genomföra  alla
arbetsuppgifter  som  hör  till  de allmänna  valen  2018.

Koiumunledningsförvaltningen  har  upprättat  ett  förslag  till
saimnanträdesplan  som  innehåller  förslag  till  fyra  sarmnanträdesdatum
i vardera  febmari,  maj,  augusti  och  september  år 2018.  Vid
framtagande  av  planen  har  hänsyn  bland  annat  tagits  till
valmyndighetens  valkalender.

Förslag  på sarmnanträdesdatum:

*  Tisdagenden20febmari2018UockanO9:OO

*  Tisdagenden22maj20l8k1ockanO9:OO

*  Måndagenden27augusti2018k1ockanO9:OO

*  Onsdagenden12september2018(onsdagsräkningen-oklart

vilken  tid)

Beslut

Valnäinnden  beslutar  att fastställa  förslag  till  saimnanträdesplan  för
valnämnden  för  år 2018.

Protokollet  skickas  till

Valnämndens  ledamöter  och  ersättare

Kanslichef

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Information  om  kommunens  valorganisation  samt  kalender

för  valarbetet

Redogörelse

Kanslichef  infon'nerar  valnämnden  om  komrnunens  valorganisation

samt  kalender  för  valarbetet.  Valorganisationen  inför  valet  år 2018

kormner att bestå av fö5ande funktioner:

@ Kanslichef

*  Koinmunsekreterare

@ Nämndsekreterare  (tillika  valnämndens  sekreterare)

*  Förvaltningssekreterare

*  Assistent

@ Eventuellt  ytterligare  en person

Nämnden  inforrneras  även  om  den  nationella  valkalendern.  Näinnden

inforrneras  bland  annat  om  att  nämndens  sista  dag  för  beställning  av

valmaterial  är imars  2018  och  att  förtidsröstningen  påbörjas  den  22

augusti  2018.

Beslut

Valnämnden  noterar  inforrnationen.

Justerare
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Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Information  om  utbildning  "Val  20'18  utmaningar  och
möjligheter"  i Alvesta

Redogörelse

Valnämnden  delges  inforrnation  om  utbildningen  "Val  2018  -
utmaningar  och  möjligheter"  som  hålls  i Alvesta  den  30  januari  2018.

Beslut

Valnämnden  noterar  inforrnationen.

Justerare

J
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Övriga  ärenden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Ordföranden  frågar  valnämnden  om  ledamöterna  har  några  övriga

fr%or som de vill  diskutera på dagens sarmnanträde. Ledamöterna
aktualiserar  'följande  frågor:

*  Val  av  röstmottagare  i valdistrikten

*  Affischering  och  propaganda  intill  röstmottagningsställen

Beslut

Valnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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