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Tid och plats

2018-03-26, kl 10:00 – 11:35 . Kommunhuset i Broby

Närvarande

Thomas Bengtsson (C), ordförande

Ledamöter

Jörgen Strand (M)
Tommy Johansson (S)
Per Af Forselles (S)
Anders Bengtsson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Mikael Torberntsson, stabschef
Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Tommy Johansson (S)

Justeringens utförande

Måndag den 26 mars 2018 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 27 mars 2018

Underskrifter

Justerandes sign.

Paragrafer 1-10

Sekreterare

Andreas Sjölin

Ordförande

Thomas Bengtsson (C)

Justerare

Tommy Johansson (S)

Utdragsbestyrkande

Sid 2/17
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-27

Datum då anslaget tas ned

2018-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Stab

Underskrift
Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§1

Revisionsberättelser 2014, 2015, 2016 och 2017
Dnr VN 2018/00002
Valnämndens beslut
-

Revisionsberättelserna läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna har tillstyrkt att Valnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
2014, 2015, 2016 och 2017. Valnämnden noterar dock att revisionen skriver att ingen
verksamhet skedde under 2017, men ett sammanträde genomfördes dock.
Beslutsunderlag
- Revisionsberättelser för åren 2014, 2015, 2016 och 2017
- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 mars 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 4/17
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§2

Röstmottagare vid 2018 års riksdags-, landstings- och kommunalval
Dnr VN 2018/00003
Valnämndens beslut
-

-

Valnämnden utser ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare enligt
sammanställningen över röstmottagare vid 2018 års riksdags-, landstings- och
kommunalval.
Vid eventuella återbud som ordförande/vice ordförande överlämnas uppdraget till
Valnämndens ordförande och verksamhetsområdet Stab att utse en ny ordförande/vice
ordförande, samt om det tillkommer nya ledamöter/ersättare under valperioden.

Sammanfattning
Valnämnden ska utse ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till samtliga
valdistrikt. Antalet ordinarie ledamöter ska uppgå till åtta personer i varje distrikt.
Beslutsunderlag
-

Förslag till röstmottagare, daterad den 19 mars 2018
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 mars 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 5/17
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§3

Förtidsröstning och lantbrevbärarröster
Dnr VN 2018/00007
Valnämndens beslut
-

Verksamhetsområde Stab får i uppdrag att komma överens med Postnord gällande
hanteringen av förtidsröster och lantbrevbärarröster.

Sammanfattning
Det bestämdes inför valet 2014 att det ska kommas överens med Posten om att de ska ta emot
externa förtidsröster för vår räkning. Det nåddes även en överenskommelse att Posten ska ta
emot lantbrevbärarröster. Verksamhetsområdet Stab för just nu diskussioner med Postnord om
att denna ordning även ska gälla för 2018 års val, men Postnord inväntar Valnämndens beslut
om lokaler för förtidsröstning innan en överenskommelse bestäms. Därför bör Valnämndens
ordförande och Staben få i uppdrag att komma överens med Postnord om detta efter
sammanträdet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 mars 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 6/17
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§4

Bibliotekens förtidsröster till Valnämnden
Dnr VN 2018/00006
Valnämndens beslut
-

Verksamhetsområdet Stab får i uppdrag att organisera hämtningen av förtidsrösterna
på kommunens bibliotek.

Sammanfattning
Inför föregående val år 2014 bestämdes det att Posten endast ska hantera de externa
förtidsrösterna, medan kommunen internt hanterar de förtidsröster som ska från biblioteken
till valnämndens kansli kommunhuset, vilket idag utgörs av personalen på
verksamhetsområdet Stab. Verksamhetsområdet Stab får i uppdrag att organisera hämtningen
av förtidsrösterna från kommunens bibliotek.
Förslag på sammanträdet
Thomas Bengtsson (C) yrkar ändring på förvaltningens förslag med att ”verksamhetsområdet
Stab får i uppdrag at organisera hämtninhen av förtidsrösterna på kommunens bibliotek”.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag från förvaltninhen och ett ändringsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Thomas
Bengtssons (C) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 mars 201

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 7/17
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§5

Utkvittering av förtidsröster till Valnämnden
Dnr VN 2018/00008
Valnämndens beslut
-

Valnämndens ordförande Thomas Bengtsson (C), valnämndens sekreterare Andreas
Sjölin, huvudregistrator Emelie Nilsson, huvudregistrator Carina Björk och
vaktmästare Larry Tvingmark utses att var för sig kvittera ut förtidsrösterna från
Postnord.

Sammanfattning
Valnämnden har att utse personer som får kvittera ut förtidsröster till Valnämnden.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 mars 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 8/17
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§6

Förtidsröstningslokaler
Dnr VN 2018/00005
Valnämndens beslut
-

Förtidsröstning sker i kommunens bibliotek under deras ordinarie öppettider enligt
överenskommelse med Jan Carlson, enhetschef för kommunens kultur- och
fritidsenhet, samt i kommunhusets entré den 9 september 2018.
Verksamhetsområdet Stab får i uppdrag att upprätta en överenskommelse med Jan
Carlson kring hur eventuella behov av extra resurser för att bemanna förtidsröstningen
ska lösas.

Sammanfattning
Kommunen ska under arton dagar innan valet hålla lokaler öppna för de som vill förtidsrösta i
de allmänna valen till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. En överenskommelse har
gjorts med enhetschefen för kultur- och fritidsenheten att de kommunala biblioteken kan
användas för förtidsröstning, vilket nu Valnämnden föreslås att godkänna. Kultur- och fritid
har dock flaggat för att det kan krävas extra resurser för att kunna bemanna förtidsröstningen
utöver ordinarie personal. Det är inte helt klart ännu, och därför bör Valnämndens ordförande
och tjänstemän på verksamhetsområdet Stab ges i uppdrag att komma överens med kulturoch fritidsenheten kring hur ett sådant extra resursbehov ska lösas.
Förslag på sammanträdet
Tommy Johansson (S) yrkar tillägg till förvaltningens förslag med att förtidsröstning även
sker i kommunhusets entré den 9 september 2018.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag och ett tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Ordföranden ställer Tommy Johanssons (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att
nämnden bifalller detsamma.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 mars 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 10/17
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§7

Vallokaler samt öppethållande
Dnr VN 2018/00004
Valnämndens beslut
-

Valnämnden godkänner förslaget till vallokaler inför riksdags-, landstings- och
kommunalvalet den 9 september 2018.
Öppettider på valdagen den 9 september 2018 är kl. 08:00 – 20:00.

Sammanfattning
Följande vallokaler är bokade:
Glimåkra
Glimåkra folkhögskola
Gamla Sibbhultsvägen 5
289 46 Glimåkra
Broby Väster
Göingeskolan
Kyrkogatan 10
289 41 Broby

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 11/17
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Broby Öster
Församlingshemmet i Broby
Storgatan 6
289 41 Broby
Hjärsås
Ungdomens Hus
Systers väg 1
289 90 Knislinge
Sibbhult
Göinge utbildningscenter
Källgatan 12
289 72 Sibbhult
Hanaskog
Hörsalen
Kviingevägen 49
289 50 Hanaskog

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 12/17
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Knislinge Väster
Församlingshemmet i Knislinge
Kristiandsvägen 6
289 32 Knislinge
Knislinge Öster
Snapphaneskolan
Göingevägen 12
289 31 Knislinge

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 mars 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 13/17
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§8

Valskjuts
Dnr VN 2018/00009
Valnämndens beslut
-

Verksamhetsområdet Stabs förslag till överenskommelse med Östra Göinge Taxi AB
godkänns.

Sammanfattning
Vid tidigare val brukar Valnämnden avtala med Östra Göinge Taxi AB att de ska skjutsa
väljare till vallokalen när de inte har förmåga att ta sig dit på egen hand. Staben har nu fört
diskussioner med samma taxibolag, som är villigt att ordna valskjuts enligt samma villkor
som tidigare val. Valnämnden har därför att bedöma detta förslag till överenskommelse.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 mars 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 14/17
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§9

Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Dnr VN 2018/00010
Valnämndens förslag till Kommunstyrelsen:
-

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade bestämmelser om ekonomiska
förmåner till förtroendevalda – KFS 14, daterad den 19 mars 2018.

Sammanfattning
Det är ett normalt förfarande att röstmottagare som tjänstgör vid de allmänna valen har rätt till
ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt ett bestämt arvode. Arvoden regleras i KFS 14 –
bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagen av Kommunfullmäktige
den 11 november 2014 § 76. Idag utgår ett arvode vid arbetet under valdagen jml 9 § i bilagan
till KFS 14 på 0,31 § av det för året beslutade grundbeloppet per timme. Förtroendevalda har
även jml 3 § rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Inför detta val är en möjlig lösning på resursbrist vid kommunens förtidsröstningslokaler att
röstmottagare som är villiga kan tjänstgöra vid dem. Utifrån nuvarande arvodesreglemente
kan de dock inte få arvode eller förlorad arbetsinkomst för detta då det inte är under valdagen.
Därför föreslås det att 2 § som reglerar vilka sammanträden som är ersättningsberättigade
revideras så att en trettonde punkt läggs, så att arbete som röstmottagare i
förtidsröstningslokal/vallokal läggs till och blir grund för förlorad arbetsinkomst och arvode.
Det föreslås även att 9 § i bilagan till reglementet ändras så att arvode utgår under arbete i
förtidsröstningslokal samt på valdag med 0,31 § av grundbeloppet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 19 mars 2018
Förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda,
daterad den 19 mars 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 16/17
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§10

Ambulerande röstmottagare
Dnr VN 2018/00011
Valnämndens beslut
-

Valnämndens ordförande Thomas Bengtsson (S) och vice ordförande Tommy
Johansson (S) förordnas till ambulerande röstmottagare.

Sammanfattning
Enligt 7 kap. 1 och 3 a §§ vallagen ska Valnämnden särskilt förordna ambulerande
röstmottagare som kan hämta röster från de som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning
eller ålder inte kan ta sig till en röstningslokal.
Förslag på sammanträdet
Thomas Bengtsson (C) yrkar att valnämndens ordförande Thomas Bengtsson (C) och vice
ordförande Tommy Johansson (S) förordnas till ambulerande röstmottagare.
Beslutsgång
Ordföranden konsterar att det finns ett förslag från Thomas Bengtsson (C).
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att nämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 17/17

