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Valnämnden

Pla!s och 'd

Den

I3 maj

2019

klockan

Sarnmanträdesrurnmet

13.00-13.15

Spånen,

Centralplan

1, Alvesta

Justeradeparagrafer
HH151g
Paragraferna

Beslutande
ledamöter

behandlades

Tornmy

Mases

Hagart

Valtersson

Gunilla

Gustafsson
Nordahl
Berg

(C)
(M)
(S)

(SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Lars

Övriga närvarande

Therese

Utses att justera

Robin

Justering tid och plats

Den 13 maj 2019 kloc

Thure

Biinger

Löfqvist,

(L)

nämndsekreterare

Berg (SD)

ko

edningsförv

LöfqvJst
Ordförande
Tom

Justerare
Robin

ordning:

(S), ordförande

Gunnel
Robin

i följande

Berg

(SD)

1 .30 på
en i Alvesta

kommun

komrnun
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Valnämnden

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har
på kommunens officiella anslagstavla.

tillkännagivits

Valnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-13

Anslagetundertiden

2019-05-14

Datum för anslagets
nedtagande

2019-06-04

Förvaringsplats

K

!:

edningsförval i

Underskrift
Löfqvist

(,al':sT/"'-

'Alvestakommun

genom

anslag
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Valnämnden

VN

g 15

Fastställande

av dagordning

Redogörelse
Ordföranden
godkännas

frågar

valnämnden

och behandlas

om den upplästa

på dagens sarnmanträde

dagordningen
där punkt

kan
7 utgår

från dagordningen.
1. Närvaro
2. Val av justerare
3. Fastställande
4. Information

av dagordning
från ordföranden

5. Beslut

om röstsedelräknare

6. Beslut

om arvode

7. Redovisade
*

för röstmottagare

delegationsbeslut

3/2019beslutomförordnandeavröstmottagare

8. Övriga

ärenden

Beslut
Valnämnden

beslutar

att godkänna

ordförandens

förslag

till

dagordning.
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Valnämnden

VN

g 16

Information

från

ordföranden

Redogörelse
Ordföranden

informerar

komtnunen.

Ordföranden

valnämnden

har inget övrigt

Beslut
Valnämnden

noterar

om aktuella

informationen.

0',=1")I,,T,»S

frågor/ärenden

att informera

om.

i
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Valnämnden

g 17

VN

Beslut

om

inköp

av valsedelsedelräknare

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse

daterad

den 6 maj 2019

Redogörelse
Röstmottagarna

i vallokalerna

valsedelställen
ordning

är påfyllda

samt att röstningen

och rälaia

valmyndigheten.
RKL-valet

valsedlama

Ett hjälpmedel

för detta skulle
som hjälper
storlekar

vilka

Kostnaden
kronor
till

kräver

in resultatet

noggrannhet

val att räkna

för att
till

och koncentration

skulle

och redovisa

vara att införskaffa

och med olika

för inköp

upp till

alla 1l

röstmottagarna

till med räkningen

buntning

av valnämnden

kostnaderna

att

irätt

och är ett arbete som kan ta lång tid, speciellt

så som exempelvis
på uppdrag

ivallokalen,

är placerade

och rapportera

arbetet

då det är tre separata

valdistrikten,
finns i olika

är över ansvarar

Detta

från röstmottagarna,

för ordningen

går till på rätt sätt.

Efter att röstmottagningen
sortera

ansvarar

och att valsedlarna

valsedelräla'iare

av valsedlarna.

sorters kapacitet

vid

för.
till

Dessa

och funktioner,

och addering.
har valkansliet

vara vid inköp

av valsedelräknare

86 559 kronor

fått i uppdrag

att se över

av valsedelrälaiare.

kuru'ia variera

om en valsedelräknare

mellan
skulle

15 356

inhandlas

valdistrikt.

Beslut
Valnämnden

beslutar

1.

inköp

2.

Uppdra

att:

av valsedelräknare
till

valkansliet

valsedelräknare

Just a are

ska göras till
att bedöma

samt vilken

RKL-valet

behovet

år 2022

av antal

sort som skall köpas in.
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Valnämnden

VN 518
Beslut

om

arvode

för

röstmottagare

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteslaivelse

daterad

den 6 maj 2019

Redogörelse
Enligt

tjänsteskrivelse

2017 framgår

samtliga

valnämnden

En av anledningarna
administrationen.
genomsnittlig

till

ersättning

som arbetar
Nuvarande

tirnme

2018 väcktes

var att minska
på en

vice ordförande
timmar.

frågan

ur en rättvisebaserad

för de som jobbar

inkludera

då var baserade

som var 13, 12 samt 1l

av RKL-valet

per arbetad

ska bli rättvist

för ordförande,

per

2017

och reseersättning.

att byta till ett fast arvode

tjänstgöringstid
röstmottagare

fått arvode

som skulle

som fastställdes

den 12 oktober

den 24 oktober

samt utbildningstillfälle

Beloppen

I utvärderingen

sammanträde

om ett fast arvode

timmar

daterad

val så har röstmottagare

På valnämndens

arbetade

respektive

till valnämnden

det att tidigare

arbetad timme.
beslutade

ställd

om att återgå till
vinkel,

i ett större valdistrikt

för att det

gentemot

de

i ett mindre.
nivå

fast arvode

för röstmottagare

vid val
Ordförande

3000 k_r

Vice

2800 kr

ordförande

Övriga

röstmottagare

Bonus

för tjänstgöring

2100 k_tvid båda valen

300 kr

Beslut
Valnämnden

Justerf}

beslutar

att fast arvode

kvarstår

enligt

tidigare

beslut.
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Valnämnden

VN 519
Övriga

ärenden

Redogörelse
Ordföranden

frågar

frågor

som de vill

Region

Kronoberg

Valnämnden

valnämnden
diskutera

har några övriga
på dagens sammanträde.

har beslutat

är kallade

till

om ledamöterna

om föa sjukresor

onsdagsräkningen

Beslut
Valnämnden

noterar

04 I'-L
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informationen.

på valdagen.

den 29 maj k109.00.
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