MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09
Valnämnden
Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:45

Beslutande ledamöter

Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Rune Gunnarsson (S), Matilda
Johansson (S), Gunilla Magnusson (KV), Per-Anders Andersson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Camilla Gustavsson (S), Alexander Engman (L)

Övriga närvarande

Susanne Ohlsson (Valsamordnare), Erik Wikström (Nämndsekreterare/Utredare)

Utses att justera

Per-Anders Andersson (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§8

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Maria Johansson Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Per-Anders Andersson (S)

……………………………………….

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Valnämnden
2018-01-09
Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (2)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09
Valnämnden

§8
Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt
2017 KS0498
Beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande arvoden för arbete med
valen 2018 och 2019:






Ordförande i valdistrikt: 4500 kr
Vice ordförande i valdistrikt: 4000 kr
Röstmottagare i vallokal: 3200 kr
Extra rösträknare: 950kr
För den obligatoriska utbildningen betalas schablonersättning ut enligt kommunens
ersättningsreglemente.
Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver lämna ett förslag på arvoden för arbete med de allmänna valen 2018 och
EU-valet 2019. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag som till viss del utgår från
arvodena från 2014. Vid valen 2014 hade de som arbetade i vallokalerna timersättning i
enlighet med den schablonersättning som kommunens förtroendevalda.

Kommunledningskontoret föreslår istället att ersättningen blir en fast summa. Anledningen till
att gå över till en fast summa är att för att lättare sätt kunna planera budgeten samt att övriga
halländska kommuner har fasta summor. När kommunledningskontoret har räknat fram
förslagen har kontoret tittat på hur många timmar som betalades ut 2014 och vilken
schablonersättning (timersättning) som kommunens förtroendevalda får.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Arvode vid valen 2018 och 2019

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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