MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-18

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:00-11:45

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), BengtÅke Torhall (L), Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy
Golowkin (-), Micael Arnström (S) ersätter Maria Johansson Arnström (S),
Anders Bertilsson (SPI) ersätter Johan Fahlen (S), Desirée Hultberg (M) ersätter
Andreas Algerbo (C), Lisa Mogren (V) ersätter Krister Mattsson (S), Göran
Edberg (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Johansson (S)
Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Lisa Mogren (V)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§232

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Lisa Mogren (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen

§232

Arvode till jourtjänstgöring
(2018 KS0371)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om arvode för beredskap för arbete
med valen 2018 och 2019, både som röstmottagare och rösträknare. Valnämnden föreslår 950
kr för beredskap för valdagen.
Beskrivning av ärendet

Valnämnden behöver ta ett formellt beslut om arvode för jourtjänstgöring vid 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 föreslog istället att ersättningen skulle bli en fast summa.
Anledningen till att gå över till en fast summa var för att på 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.
Valnämnden tog beslut om arvode för extra rösträknare §8 VN Arvode för röstmottagare och
ordförande och vice ordförande i valdistrikt 9 januari 2018. Valnämnden beslutade arvode på
950 kr för extra rösträknare och därför ser valnämnden det som rimligt att föreslå samma fasta
summa för jourtjänstgöring.
Handlingar i ärendet






§315 KSAU Arvode till jourtjänstgöring
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om arvode för beredskap för arbete
med valen 2018 och 2019, både som röstmottagare och rösträknare. Valnämnden föreslår 950
kr för beredskap.
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Kommunstyrelsen

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar på tillägget: Valnämnden föreslår 950 kr för beredskap för valdagen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
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