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Valnämnden

Protokoll 2017-08-29

Tid  och plats Tisdag den 29 augusti 2017 kl. 17.00 - 18.30, Stadshuset,

5:e våning

Ledamöter Börje Enander (S), ordförande
Bengt__Ande1ius (KD), vice ordförande

Göte Oberg (M)
Björn Andén (C)
Max Rademacher (MP)
Ingegerd Andersson (L)
Bengt Eriksson (V)

Ersättare Elsa Wilhelmsson (M)

Lars Neuman (C)
Rune Hegland (MP)
Annelie Fischer (L)

Övriga närvarande Pehr Johansson, kanslichef

Fredrik Paulsson, utredare

Justerare Göte Öberg (M)

Underskrifter /,-/ I _,»,
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Fredrik Paulsson
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Justerare ..

Gö e Öberg (M)

ANSLAG/  BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Valnämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-29

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset

Underskrift .... ..



 
Valnämnden

Protokoll 2017-08-29

§1

Ärendelista

Valnämndens beslut
Ärendelistan fastställs.
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§2

Information om  planering inför  valet  2018

Nästa år är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den  9  september.

Kommunens planering inför valet är redan påbörjad, bland annat har en

projektbeskrivning tagits fram. I projektbeskrivningen finns bland annat valplaneringens

framtagna organisationsstruktur och aktivitetsplan. Under 2017 handlar planeringen

främst om att ta fram en förnyad indelning av kommunens valdistrikt och  om  vilka

vallokaler som ska användas. Arbetet inför valet kommer sedan igång mer efter  _

årsskiftet, då röstmottagare ska rekryteras och utbildas. Utöver det kommer fokus ligga

på planering av vallokaler, valmaterial, logistik, kommunikation och säkerhet.
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§3

Antal Valkretsar i kommunen
Dnr 2017/428

Sammanfattning
Enligt vallagen  4  kap.  11-12  §§ ska en kommun fungera som en enda valkrets ival till
kommunfullmäktige om kommunen har färre än  36  000 röstberättigade invånare.
Ulricehamns kommun ska enligt detta utgöra en valkrets, såsom det har varit vid tidigare
val till fullmäktige i kommunen. Anledningen till att ett sådant beslut ska fattas är att
länsstyrelsen önskar ett formellt beslut om antalet Valkretsar, trots att det inte innebär
några förändringar i valkretsindelningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Antal valkretsar i kommunen (2017-07-31)

Valnämndens beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag om att
Ulricehamns kommun ska fungera som en enda valkrets i val till kommunfullmäktige.

Beslutet lämnas till
Kanslichef
Kommunfullmäktige
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§4

Indelning i  valdistrikt  i  kommunen
Dnr 2017/428

Sammanfattning
Vallagen  4 kap.  16-17 §§ anger  att varje kommun ska vara geografiskt indelad  i olika
röstningsområden, vilka benämns som valdistrikt. Enligt lagen ska länsstyrelsen utifrån
förslag från kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt.

Varje valdistrikt ska enligt vallagen  4  kap. 17 § omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade personer som är folkbokförda inom valdistriktets gränser. Enligt
valmyndigheten ska varje valdistrikt vara en geografiskt obruten yta, vilket innebär att
valdistrikt inte får delas upp i enklaver. Därtill ska valdistrikten namnges grundat på de
geografiska områden som avses. Utifrån dessa krav gällande valdistrikt måste en del
förändringar i kommunens valdistriktsindelning göras. Dessutom föreslås en del andra
förändringar som kan göra indelningen i valdistrikt bättre, så att exempelvis de
röstberättigade får kortare avstånd till de vallokaler de ska rösta i.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Valdistrikt i kommunen (2017-07-27)

Bilaga, Förslag till ny valdistriktsindelning, (2017-07-31)

Valnämndens beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag på ny
valdistriktsindelning att lämna till länsstyrelsen. Följande 13 valdistrikt föreslås:

Gunnarshill/Borgmästarhagen

Villastaden/ Bronäs/ Ekhagen/ Karlsnäs

Centrum/Tingsholm N.

Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S.

Fridhem  /  Paradiset/ Centrum S.

Markuslyckan/ Karlslätt/Härstorp/ Brunn

Marbäck/ Fredriksberg/ Fållorna m.fl.

Blidsberg/ Dalum /Trädet
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Gällstad/ Rånnaväg/ Köttkulla

Hökerum/Nitta

Hössna/Liared

Timmele/Älmestad

Tvärred/Vegby/ Hulu

Beslutet lämnas  till
Kanslichef

Kommunfullmäktige
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§5

Arvoden och ersättningar till röstmottagare m.fl.
Dnr  2017/428

Sammanfattning
I  vallagen  3  kap. 4-6 §§ anges  att  Valnämnden förordnar  röstmottagare  och att varje
valdistrikt ska  ha  minst  4 röstmottagare, varav  en ska vara  ordförande  och  en  ersättare
för ordföranden  (d.v.s.  vice  ordförande). Vid  de  senaste valen  har  varje valdistrikt i
Ulricehamns kommun haft en ordförande, en vice ordförande  och  6  vanliga
röstmottagare.  Dessutom behövs  det röstmottagare vid förtidsröstningen  och till
ambulerande röstmottagning.  Utöver  röstmottagare och  andra valarbetare behövs  även
ett  antal  reserver.  Sammanlagt  beräknas  ungefär 110 röstmottagare/valarbetare och
cirka 30 reserver  att  behöva rekryteras.  Det är valnämndens  ansvar  att  rekrytera
röstmottagarna/valarbetarna/reserverna och besluta om  arvoden  och  ersättningar  till
dessa.  Dessutom ska  ersättningsnivåerna  fastställas även till  personal från
kommunstyrelsens förvaltning som arbetar  under  valdagen/valnatten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Arvoden och ersättningar till röstmottagare m.fl. (2017-08-01)

Bilaga, Jämförelse  av arvoden för valarbete under valdagen  i  olika kommuner under
RKL-val  2014, (2017-08-01)

Valnämndens beslut
Följande arvoden fastställs i Ulricehamns kommun  för  arbete  vid  val till riksdag,
kommun- och  landstingsfullmäktige 2018 samt vid val till Europaparlamentet 2019:

Fast arvode  till  ordförande  i valdistrikt:  4000  kr

Fast arvode  till  vice ordförande i  valdistrikt:  3500 kr

Fast arvode  till  röstmottagare: 2300 kr

Fast arvode  till  reserv  (ej inkallad):  500 kr

Fast  arvode  till inkallad  reserv: 2300  kr

Ersättning till röstmottagare  vid  förtidsröstning, inklusive ambulerande röstmottagning:
195 kr  per  timme
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Frågan om; ersättning till personal från kommunstyrelsens förvaltning för
tjänstgöring under valdagen och valnatten samt under övriga dagar utanför
kontorstid, återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.

Beslutet lämnas  till
Kanslichef
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§6

Borttagande  av  övre åldersgräns för röstmottagare
Dnr  2017/428

Sammanfattning
I  Valnämnden 1991-10-07 beslutades, 16  §, att  från  och med det nästkommande
allmänna valet skulle ej personer som är över  70  år gamla tillåtas att arbeta som
valförrättare (nu benämnda som röstmottagare). Det finns  en  del kritiska problem med
denna åldersgräns, dels utifrån diskrimineringslagen och  dels  utifrån att kommunen vill
ta vara på viktig kompetens och  erfarenhet  hos de  personer  som arbetat återkommande
som röstmottagare och som  inte  längre skulle få delta  i  valarbetet på grund av sin ålder
om den övre åldersgränsen skulle behållas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Borttagande av övre åldersgräns för röstmottagare, (2017-08-02)

Valnämndens beslut
I  allmänna val från och med  2018  tillämpas ingen övre åldersgräns för att arbeta som
röstmottagare eller som annan valarbetare  i  Ulricehamns kommun.

Beslutet lämnas till
Kanslichef
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§7

Uppdrag att rekrytera röstmottagare m.fl.
Dnr 2017/428

Sammanfattning
Vallagen  3 kap.  5 § fastslår att röstmottagare förordnas av kommunens valnämnd.
Sammanlagt till  både  förtidsröstningen och valdagen behövs det  kring 110
röstmottagare/valarbetare och  30  reserver. Med anledning av detta föreslås Valnämnden
ge förvaltningen  i  uppdrag att rekrytera det antal röstmottagare och valarbetare som
anses lämpligt för att kunna genomföra valet 2018 på ett korrekt sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Uppdrag att rekrytera röstmottagare  m.fl., (2017-08-01)

Valnämndens beslut
Utredaren på kanslifunktionen inom kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att
rekrytera det antal röstmottagare och valarbetare som anses lämpligt för att kunna
genomföra valet 2018 på ett korrekt sätt.

Beslutet lämnas till
Kanslichef
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§8

Övrigt
Valnämnden  avser  att sammanträda nästa gång i  mars 2018.

sid 11


