
TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 januari 2019

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset, den 17 januari 2019, kl. 15.00-16.30

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Kanslichef Johan Linander
Nämndsekreterare Olof Hammar
Registrator Patrik Månehall

Utses att justera Claes Melin (MP)   

Justerade paragrafer §§ 1-4

Justeringens plats Kansliavdelningen den 23 januari kl. 11.00. 2019
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Lena Berndin (M)

Justerare
Claes Melin (MP)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 17 januari 2019

Datum då anslaget sätts upp 23 januari 2019

Datum då anslaget tas ned 18 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 januari 2019

Justerandes sign

Ledamöter Lena Berndin (M), ordförande
Claes Melin (MP), 2:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD)
Eva Gustavsson (C), 1:e vice ordförande
Kristin Skoog (S)

Ersättare Göran Hansson (M)
Walter Borggren (S)
Kent Olofsson (SD)
Christer Svensson (S)

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden

§ 1 Dialoger och informationsärenden
§ 2 Informationsärende - Sammanträdesdagar 2019
§ 3 Internbudget valnämnden 2019
§ 4 Beslut om deltagande i konferenser och utbildningar inför valet
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 januari 2019

Justerandes sign

Vn § 1 Dnr VN 2019/1

Dialoger och informationsärenden

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Valnämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemän presenterar sig.

Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande:
- Information och diskussion om inköp av nya valsedelsställ som 

uppfyller kravet för EU-valet i den 26 maj 2019. Kansliet har sökt 
efter vilka alternativ som finns vilket är mycket få. Sannolikt kommer 
flera företag skicka ut reklam inför valet och Valmyndigheten borde 
ge råd om vilken typ av valsedelsställ som är godkända.

- Information och diskussion om rekrytering av nya valförrättare och 
röstmottagare. Det är lämpligt att få in fler och yngre valförrättare till 
EU-valet, som är lite enklare än de allmänna valen. Valnämndens 
ledamöter och ersättare ska försöka rekrytera genom sina partier 
medan förvaltningen ska försöka att rekrytera tjänstemän via 
kommunens internwebb. 

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2019.1.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 januari 2019

Justerandes sign

Vn § 2 Dnr VN 2018/13

Informationsärende - Sammanträdesdagar 2019

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Valnämnden beslutade den 8 november 2018, vn § 38/2018, att ha fem 
sammanträden under 2019, förlagda till torsdagar klockan 15.00 i Svea Hund

Sammanträdesdag Klockan
17 januari 15.00
7 mars 15.00
4 april 15.00
9 maj 15.00
13 juni 15.00

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Valnämnden § 38/2018, handlingsid: Vn 2018.118.

Tidigare behandling
Valnämnden § 38/2018:
Valnämnden beslutar fastställa föreslagen sammanträdesplan för år 2019 med 
tillägget att ett sammanträde den 13 juni 2019 läggs till.  
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 januari 2019

Justerandes sign

Vn § 3 Dnr VN 2019/2

Internbudget valnämnden 2019

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar anta internbudget för valnämnden 2019 med ändringen 
att nämnden har planerat för fem sammanträden under 2019.

Ärendebeskrivning
Valnämnden ska anta internbudget för valåret 2019. 

Utifrån faktiska kostnader 2018 och 2014, då det var både allmänna val och 
val till Europaparlamentet, lägger förvaltningen fram följande förslag till 
internbudget. 

Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut den 26 november 2018, kf § 
27/2018, beslutat tillföra valnämnden 151 tkr för 2019. Detta kan jämföras 
med 225 tkr som tillfördes för de allmänna valen 2018.

2018 budgeterade valnämnden med ett statligt bidrag på 230 tkr, det slutliga 
utfallet blev 281 tkr. Hur stort det statliga bidraget blir för valet till 
Europaparlamentet vet vi ännu inte och därför föreslår förvaltningen att 
valnämnden ska budgetera med ett stöd på 230 tkr. 

Många av kostnaderna vid valet 2018 blir desamma som vid valet 2019. Det 
finns dock möjligheter till vissa besparingar genom att valdeltagandet är lägre 
samt att sammanräkningen i vallokalerna bör gå betydligt snabbare när det 
enbart är ett val istället för tre.

Grovt uppdelat så var kostnaderna 2018:
- Valnämnden och valförrättare, arvoden, ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst och reseersättningar ca 370 tkr.
- Övertid på kansliavdelningen ca 90 tkr.
- Övriga kostnader såsom annonsering, mat på valdagen, hyrbil, hyra av 

vallokal (Smedstorp) m.m. ca 50 tkr.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 januari 2019

Justerandes sign

§ 3 forts.

De totala kostnaderna 2018 var 512 tkr och dessa behöver alltså sänkas ner 
till 381 tkr. En besparing på 131 tkr.

Varje nämndsammanträde kostar ca 10 tkr och eftersom nämnden hade 8 
sammanträden 2018 och har 5 planerade sammanträden 2019 så kan 30 tkr 
sparas.

Eftersom det är mindre att göra, framförallt på valnatten, så bör kansliet 
kunna minska övertidsuttaget med ca en tredjedel. Det gör en besparing på 
ca 30 tkr. 

Även kostnaden för valförrättarna bör kunna minskas eftersom 
valnattsräkningen ska vara klar betydligt tidigare än vid valet i höstas. Vi 
räknar här med en besparing på 35-40 tkr. 

Till slut bör förtidsröstningens öppettider kunna minskas eftersom 
valdeltagandet är lägre och dessutom bemannas i större utsträckning av 
tjänstemän istället för av valnämndens ledamöter och ersättare. Detta 
beräknas ge en besparing på 20-25 tkr.

Kostnadskalkylen för 2019 blir således:
- Valnämnden och valförrättare, arvoden, ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst och reseersättningar ca 270 tkr.
- Övertid på kansliavdelningen ca 60 tkr.
- Övriga kostnader såsom annonsering, mat på valdagen, hyrbil, hyra av 

vallokal (Smedstorp) m.m. ca 50 tkr.

Total kostnad 380 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar anta internbudget 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 januari 2019

Justerandes sign

§ 3 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2019.2.
Ekonomiskt resultat valnämnden 2018, handlingsid: Vn 2019.3
Budget och utfall valnämnden - valåret 2014, handlingsid: Vn 2019.4.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Berndin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
nämnden har planerat för fem sammanträden under 2019.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att valnämnden beslutar i enlighet 
med Lena Berndins förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Ekonom Emelie Olsson
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 januari 2019

Justerandes sign

Vn § 4 Dnr VN   

Beslut om deltagande i konferenser och utbildningar 
inför valet

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande Lena Berndin att 
besluta om deltagande i konferenser och utbildningar inför valet.

Ärendebeskrivning
Valnämnden diskuterar deltagande i konferenser och utbildningar inför EU-
valet den 26 maj 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar delegera till nämndens ordförande Lena Berndin att 
besluta om deltagande i konferenser och utbildningar inför valet.   
_________  
  

Beslutet skickas till:
Valnämndens ordförande Lena Berndin (M)
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