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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-08-27

Valnämnden

PlafS OCh Ud Den  27 augusti  år 2018  klockan  09:00-10.30

Sammanträdesrurnmet  Furen,  Centralplan  1, Alvesta  kommun

Justerade paragrafer 55 16-23

Paragraferna  behandlades  i följande  ordning:

Beslutande

ledamöter

Per  Ribacke  (S),  ordförande

Thomas  Johnsson  (M),  vice  ordförande

Rose-Marie  Larsson  (S)

Thomas  Haraldsson  (C)

Jan-Erik  Svensson  (AA)

Ej tjänstgörande

ersättare

Övriga  närvarande

Gunnel  Nordahl  (S)

Utses  att  justera

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Thomas  Haraldsson  (C)

JuStering [!d OCtl plats Den 29 augusti  2018 klockan  09:00  på

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Thomas  Hialdsson  (C)

Sida
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Valnämnden

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkäru'iagivits  genom  anslag

på  komrnunens  officiella  anslagstavla.

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

2018-08-27

2018-08-30-  2018-09-20

Datum  för anslagets
nedtagande  2018-09-21

Förvaringsplats

Underskrifi

Kommuidningsförvaltningen,  A1ve3$ kommun

a"'Therese  Löfqvist
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Valnämnden
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Fastställande  av  dagordning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-08-27
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Redogörelse

Ordföranden  aiunäler  arvode  för  röstmottagare  som  punkt  9.

Ordföranden  fr?tgpr  valnämnden  om  ritskickad  dagordning  med  tillägg

kan  godkännas  och  behandlas  på  dagens  sammanträde.

l.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Information  från  ordföranden

5. Information  om  annonsering

6. Information/allmännafrågoromvalet2018

7. Information  om  valnämndens  preliminära  rösträkning  (onsdagsräkningen)

8. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

*  Beslut  om  utökad  fullmakt  att  kvittera  ut  värdehandlingar  från  PostNord

*  Beslut  om  val  av dataskyddsombud  för  valnämnden

*  Beslut  om  förordnande  av röstmottagare  i vallokal,  röstningslokal  samt  förordnande

av ordförande  och  vice  ordförande  i valdistrikt

9.  Arvode  för  röstmottagare

IO. Övriga  ärenden

Beslut

Valnämnden  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag  till

dagordning.

Justerare
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Sammanträdesdatum

2018-08-27

Valnämnden

VNg17

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Ordföranden  hälsar  valnämndens  ledamöter  välkomna  till

valnämndens  sista  sammanträde  innan  valdagen.

Ordföranden  infornnerar  valnämnden  om  att  upplevelsen  är att

skadegörelsen  på valaffischer  är  mindre  än vid  tidigare  val,  och  att  det

upplevs  som  lugnt  i övrigt  i valrörelsen.

Beslut

Valnämnden  noterar  informationen.

Justerare

[7-i

Sida
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Valnämnden

VN  g18

Information  om  annonsering

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-08-27

Redogörelse

Valnämndens  sekreterare  informerar  valnämnden  om  annonseringen

och  informationskanalerna  inför  valet  2018.  Två  annonser  publiceras  i

Smålandsposten,  en annons  i tidningen  Magazinet  samt  en kort

informationsfilm  på butiks-tv  i två  butiker  i Alvesta.

Information  återfinns  även  på kornmunens  hemsida  samt  i sociala

medier.

Beslut

Valnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida

5(10)



Möorn"maunQ-

Valnämnden
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-08-27

lnformation/aIlmänna  frågor  om  valet  2018

Redogörelse

Valnämndens  ledamöter  har  möjlighet  att  ställa  frågor  om

valorganisationen  samt  allmänna  ftågor  avseende  de allmänna  valen,

en punkt  som  önskades  vid  föregående  sarnmanträde.

Frågor  om  rutiner  under  valdagen  komrner  från  ledamöterna,  och

valnämndens  sekreterare  förklarar  hur  rutinerna  ser  ut  i Alvesta

kornmun.

Ordföranden  frågar  om  distributionen  av  partiernas  valsedlar  har  gått

bra  till  röstningslokalerna,  vilket  den  har  gjort.

Sedan  förs  en dislcussion  om  huruvida  man  kan  stryka  kandidaters

namn  på  valsedlarna  eller  inte.  Ordföranden  konstaterar  att  valsedeln

inte  blir  ogiltig  om  man  stryker  över  eller  under  ett  namn,  däremot  så

räla'ias  det  inte  som  en personröst  utan  bara  som  en röst  på  partiet.

Beslut

Valnärnriden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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SammanträdesprotokolI
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Information  om  valnämndens  preliminära  rösträkning

(onsdagsräkningen)

Redogörelse

Valnämnden  informeras  om  vad  den  preliminära  rösträkningen

innebär  och  vad  som  är valnämndens  uppgift  och  ansvar.

Onsdagsräkningen  regleras  idet  12  kap.  ivallagen  och  där  framgår  det

att  onsdagsräkningen  sker  onsdagen  efter  valdagen,  i år den  12

september,  den  ska  vara  öppen  för  allmänheten,  kungöras  och  vid

behov  även  kunna  fortsättas  under  torsdagen.

Den  komrner  att  äga  rum  i samtnanträdesrurnmet  Nyfiket  kl.  10.OO.

En  genomgatg  av  arbetsuppgifterna  presenteras  och  att  de räla'iade

rösterna  sedan  ska  levereras  till  Länsstyrelsen.

Beslut

Valnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Sammanträdesdatum
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Valnämnden
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Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Sida
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Redogörelse

Enligt  kommunallagen  får  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.

Delegerad  beslutanderätt  innebär  att  nämnden  överlåter

beslutanderätten  i vissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar  beslut

på nämndens  vägnar  och  besluten  har  samma  rättsverkan  som

nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska redovisas

till  nämnden.

Sedan  valnämndens  senaste  sarnrnanträde  har  det  fattats  tre

delegationsbeslut  inom  valnämndens  verksarnhetsområde.

Ansvarig  för  den  administrativa  funktionen  har  fattat  följande  beslut:

1.  Delegationsbeslut2018-08-17:Beslutomförordningavordförande,vice

ordförande  samt  röstmottagare  i vallokal  samt  röstningslokal

2.  Delegationsbeslut2018-08-17:Bes1utomrevideradfullmaktattkvitteraut

värdehandlingar  från  Postnord

Valnämndens  ordförande  har  fattat  följande  beslut:

1.  Delegationsbeslut2018-08-15:Beslutomvalavdataskyddsombudförva1nämnden

Beslut

Valnämnden  godkänner  redovisningen  av fattade  delegationsbeslut.

Justerare

[,2,,'
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Valnämnden
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Arvode  för  röstmottagare

Redogörelse

Ordföranden  meddelar  valnämnden  om  tidigare  fattat  beslut  om  fast

arvode  för  röstmottagare.  Synpunkter  liar  inkornrnit  till  valnämnden

om  ändringen,  därför  lyfts  frågan  till  valnämnden  en gång  till

Valnämnden  resonerar  om  hur  ersättningen  utbetalades  tidigare  och  på

vilken  nivå  den  låg  på, samt  hur  storleken  på ersättning  ser ut i länets

övriga  komrnuner  som  jämförelse  för  storleken  på ersättningen.

Förslag  till  beslut

Ordföranden  lämnar  ett förslag  om ändrade  arvodesregler  för

röstmottagare  till  att:

1.  Reseersättning  utgår  till  samtliga  röstmottagare  utöver  det  fasta  arvodet.

Reseersättning  lämnas  för  resor  till  och  från  utbildningstillfället,  resor  för

upphämtning  och  lämning  av valmaterial,  samt  resor  till  och  från  vallokalen  på

valdagen.

2. Arvodetförordförandehöjstill3000kronorocharvodetförviceordförandehöjs

till  2 800  kronor.  Arvodet  för  röstmottagare  kvarstår  på  2 100  kronor.

Beslutsgång

Efter  diskussion  finner  ordföranden  att det  finns  ett  förslag  till  beslut.

Ordföranden  finner  via  acklamation  att  ordförandes  förslag  till  beslut

bifalles.

Beslut

Valnämnden  beslutar  att:

3. Reseersättning  utgår  till  samtliga  röstmottagare  utöver  det  fasta  arvodet.

Reseersättning  lämnas  för  resor  till  och  från  utbildningstil1föllet,  resor  för

upphämtning  och  lämning  av valmaterial,  samt  resor  till  och  från  vallokalen  på

valdagen.

4. Arvodet  för  ordförande  höjs  till  3 000  kronor  och  arvodet  för  vice  ordförande  höjs

till  2 800  kronor.  Arvodet  för  röstmottagare  kvarstår  på 2100  kronor.

Beslutet  expedieras  till:

Valdistrikten

Valkansliet

personalavdelningen

Justerare
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Övriga  ärenden

Redogörelse

Ordföranden  frågar  valnämnden  om  ledamöterna  har  några  övriga

frågor  som  de vill  diskutera  på dagens  sammanträde.

Inga  övriga  frågor  anmäls  på sammanträdet.

Beslut

Valnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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