Protokoll

Vn 10/2018

Valnämnden
2018-03-16
Datum:
Klockan: 09:30 - 12:00
Plats:
Lagrummet, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Arne Christianson (KD)
Krister Tornberg (M)
Birgitta Nordlöw (C)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Jimmy Larsson (SD)
Jerker Lindgren (L)
Tjänstgörande ersättare
Barbro Klaeson (L)

Tjänstgör för Helena Bosved (MP)

Närvarande ersättare
Daniel Granqvist (M)
Eva Ströman (S)
Cecilia Hermansson (C)
Övriga
Johan Hellsten
Peter Björk Sekreterare
Lenamaria Gustafsson
Helena Carlsson Säkerhet
Paragraf 9-19

Peter Björk, sekreterare
Justerat den 16 mars 2018
Karl-Gustav Granberg, ordförande
Jerker Lindgren, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 mars 2018.
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§ 9 Kallelse med eventuell tidsplanering
§ 10 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum fredagen den 16 mars, kl. 13:00 i Rådhuset.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Jerker Lindgren (L)
Förslag till ersättande justerare: Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Beslut
Ordinarie justerare: Jerker Lindgren (L)
Ersättande justerare: Cecilia Lönn Elgstrand (V)

§ 11 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls fredagen den 9 mars i Rådhuset.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Anmälan tas till protokollet.

§ 12 Ny organisation i vallokal
Ärendenummer: Vn 7/2018
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Utifrån erfarenheter från tidigare val, med ett ökat valdeltagande och
förändrade flöden av väljare under valdagen, finns ett behov av anpassning
av funktioner och arbetsorganisation i vallokalerna. Erfarenheter har
inhämtats från andras kommuner, där man i viss mån arbetar på andra sätt
än vad vi gör i Örebro kommun.
I nuläget tjänstgör åtta personer i varje vallokal, fördelade på följande
funktioner:
Ordförande
Vice ordförande
Längdförare, 2 st.
Kuvertutdelare, 2 st.
Ordningsman, 2 st.
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Till dessa kommer funktionen iordningställare, som har till uppgift att
förbereda lokalen inför valdagen, samt eventuell kvarstående återställning
efter valdagen. Detta arbete utförs som regel av någon av de övriga
funktionerna under valdagen, men det kan även vara någon annan person
som har uppdraget.
Förslaget har initierats av ansvarig tjänsteman på Valkansliet.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-02
Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta om:
Att ändra funktionerna i vallokalen till
Ordförande
Vice ordförande
Röstmottagare, 6 st.
Att förändringen ska omfatta samtliga vallokaler från och med det
allmänna valet 2018.
Att funktionen som iordningställare kvarstår oförändrad.
Beslut
Valnämnden beslutar
Att ändra funktionerna i vallokalen till
Ordförande
Vice ordförande
Röstmottagare, 6 st.
Att förändringen ska omfatta samtliga vallokaler från och med det
allmänna valet 2018.
Att funktionen som iordningställare kvarstår oförändrad.

§ 13 Ersättningsnivåer 2018
Ärendenummer: Vn 8/2018
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Till valet 2018 finns en ny organisation för vallokalerna föreslagen. Med
detta som grund, tillsammans med behovet av ordinarie årlig översyn av
ersättningar, har nämnden att besluta om nya nivåer av tim- och
arvodesersättningar inför valet 2018.
Förslaget är utarbetat av ansvarig tjänsteman.
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Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-01
Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta om ersättningsnivåer för valet 2018 enligt
följande:
Timersättning för arbete i förtidsröstningslokal, ambulerande
röstmottagning, samt institutionsröstning
Vardagar, 7-19:00
150 kr/timme
Övrig tid
230 kr/timme
Arvoden för arbete i vallokal (valdagen)
Ordförande
3 600 kr
Vice ordförande
3 100 kr
Röstmottagare
2 700 kr
Extra rösträknare
900 kr
Iordningställare

950 kr

Arvoden vid onsdagsräkningen
Ordförande
2 600 kr
Röstmottagare
2 100 kr
Arvoden för utbildning
Kursledare
500 kr per utbildningstillfälle (gäller även
kursledarens egen utbildning)
Deltagare i utbildning 225 kr
Beslut
Valnämnden beslutar om ersättningsnivåer för valet 2018 enligt följande:
Timersättning för arbete i förtidsröstningslokal, ambulerande
röstmottagning, samt institutionsröstning
Vardagar, 7-19:00
150 kr/timme
Övrig tid
230 kr/timme
Arvoden för arbete i vallokal (valdagen)
Ordförande
3 600 kr
Vice ordförande
3 100 kr
Röstmottagare
2 700 kr
Extra rösträknare
900 kr
Iordningställare

950 kr

Arvoden vid onsdagsräkningen
Ordförande
2 600 kr
Röstmottagare
2 100 kr
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Arvoden för utbildning
Kursledare
500 kr per utbildningstillfälle (gäller även
kursledarens egen utbildning)
Deltagare i utbildning 225 kr

§ 14 Utbildning röstmottagare
Ärendenummer: Vn 9/2018
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Inför varje val genomför vi utbildningar för ca 700 röstmottagare. Vi
ordnar olika utbildningar för personal till valdagen respektive personal till
förtidsröstningen. Fram till och med valet 2014 har utbildningen
arrangerats i större samlingar med ca 60-70 personer vid varje
utbildningstillfälle. En person har hållit i utbildningen för samtliga
röstmottagare till valdagen och en annan för röstmottagare till
förtidsröstningen. Upplägget har inneburit att framför allt
valdagsutbildningen blivit ganska omfattande och tung för utbildaren,
med många pass och med en hög grad av sårbarhet.
Med detta som grund har ansvarig tjänsteman tagit fram ett förslag på ny
utbildningsmodell, i syfte att skapa en säker och kvalitativ modell för
framtida utbildningar av röstmottagare.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-01
Förslag till beslut
Valnämndens föreslås att besluta om en ny utbildningsmodell för samtliga
röstmottagare som tjänstgör under valdagen.
Vidare föreslås att en uppföljning av utbildningsmodellen genomförs
omgående efter valet 2018, av ansvarig tjänsteman på Valkansliet i
samverkan med kursledare och övrig personal på Valkansliet.
Utbildningen för röstmottagare till förtidsröstningen föreslås vara
oförändrad.
Beslut
Valnämndens beslutar att införa en ny utbildningsmodell för samtliga
röstmottagare som tjänstgör under valdagen.
Vidare beslutas att en uppföljning av utbildningsmodellen genomförs
omgående efter valet 2018, av ansvarig tjänsteman på Valkansliet i
samverkan med kursledare och övrig personal på Valkansliet.
Utbildningen för röstmottagare till förtidsröstningen beslutas vara
oförändrad.
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§ 15 Ledamöternas närvaro i utbildning för röstmottagare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
I mitten av augusti planeras utbildningen av röstmottagare inledas. I
utbildningen ingår processen av valet i stort men också den praktiska
hanteringen i vallokalen. Förslaget är att ledamöterna ska närvara vid ett
utbildningstillfälle.
Förslag till beslut
Ordförande föreslår Valnämnden besluta att
- alla ledamöter ska närvara under ett valfritt utbildningstillfälle för
röstmottagare. För detta ges ersättning för förlorad inkomst samt
grundarvode för politiker i enlighet med arvodesreglementet.
Beslut
Valnämnden beslutar att
- alla ledamöter ska närvara under ett valfritt utbildningstillfälle för
röstmottagare. För detta ges ersättning för förlorad inkomst samt
grundarvode för politiker i enlighet med arvodesreglementet.

§ 16 Budget 2018
Ärendenummer: Vn 6/2018
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Revidering av ersättningsnivåer för röstmottagare under valdagen samt
under förtidsröstningen genomförs, vilket driver upp kostnaderna.
Kostnaden för det nya administrativa IT-stödet Kaskelot tillkommer till
valet 2018, vilket innebär ca 130 tkr under ett valår. Andra enskilda poster
som ger högre kostnader jämfört med tidigare valår är bl a den
ambulerande röstmottagningen, den nya organisationen i vallokalerna på
valdagen, samt en förväntat ökande förtidsröstning. Utökningen av antalet
valdistrikt från 83 till 86 innebär kostnadsökningar på ca 175 tkr.
Valnämndens budget ligger inom de beslutade ramarna för verksamheten.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-15
Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att anta budgeten för 2018.
Beslut
Valnämnden beslutar att anta budgeten för 2018.

§ 17 Ambulerande och institution - beredning
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§ 18 Informationsärenden
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning
Information till Valnämnden.
- Läget i Valkansliet.
- Inventering vallokaler.
- Förtidsröstning.
- Utdelning av valsedlar till röstnings- och vallokaler. (Valkansliet
återkommer med förtydligande till nästa sammanträde.)
- Promemoria från Regeringskansliet (bilaga)
- Säkerhet och val - Helena Carlsson
Förslag till beslut
Valkansliets föreslår Valnämnden besluta att
ta informationen till protokollet.
Beslut
Valnämnden beslutar att
ta informationen till protokollet.

§ 19 Flytt av sammanträdestid i april
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
Nämndens sammanträde i april behöver flyttas på grund av övningen
Valborg som Valkansliet deltar i.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår Valnämnden besluta att sammanträdet den 20 april
flyttas till 13:00 samma dag.
Beslut
Valkansliet föreslår Valnämnden besluta att sammanträdet den 20 april
flyttas till 13:00 samma dag.

7

