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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

11 november 2021

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden
Dialoger och informationsärenden
Workshop kring valsäkerhet den 8 december 2021
Rekrytering av röstmottagare till förtidsröstning och valdag 2022
Sammanträdesdagar valnämnden 2022
Budget valår 2022
Lokaler för förtidsröstning 2022 samt under valdagen den 11 september
2022
§ 17
Ersättning till röstmottagare - Val 2022
§ 18
Anmälningsärenden 2021-11-11
_________
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vn § 11

Dnr VN 2021/2

Dialoger och informationsärenden
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Valnämnden genomför idag dialoger enligt följande:
-

Utrustning för ambulerande röstmottagare

På valnämndens senaste sammanträde 2021-09-09 informerade kanslichefen om att
erfarenheten från senaste valet var att det var väldigt få brukare som röstade när
möjligheten erbjöds på våra särskilda boenden. Möjlighet kommer finnas att
förtidsrösta på särskilda boenden även under valet nästa år.
På senaste sammanträdet diskuterades även ambulerande team och att Valnämnden
så långt det är möjligt bör försöka styra förtidsröstningen som det ambulerande
teamet genomför, till att ske under kontorstid.
På dagens sammanträde framförs att ny och bättre utrustning behöver köpas in för
det ambulerande teamet men att det i nuläget inte går att finna någon lämplig
utrustning till försäljning. Valkansliet kommer bevaka marknaden framöver och
frågan kommer lyftas igen på kommande sammanträden.
Kanslichefen framför också att man så långt det går bör försöka kombinera
förtidsröstning via ambulerande teamet på särskilda boenden utanför tätorten med
besök hos röstberättigade som begär att få rösta i det egna hemmet.
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Som tidigare kommer ett begränsat antal röstmottagare användas inom det
ambulerande teamet. Kanslichefens bedömning är att det kommer att handla om sex
personer av dom som anmält sig för att arbeta med förtidsröstningen.
-

Övrigt

Per Gustafsson (SD) informerar om att endast medlemmar i synskadades
riksförbund får hemskickat särskilda valsedlar för synskadade och frågar hur
röstningen för synskadade icke medlemmar i förbundet ska underlättas. Kanslichefen
meddelar att detta tidigare inte uppmärksammats som något problem i Tomelilla men
att frågan ska bevakas och lösning hittas om det blir aktuellt.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 11 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-10-11, handlingsid: Vn
2021.48
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_________
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vn § 12

Dnr VN 2021/6

Workshop kring valsäkerhet den 8
december 2021
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att delta i workshopen och att anmäla Lena Berndin och Johan
Linander samt ge Johan Linander i uppdrag att tillfråga kommunens
säkerhetssamordnare om möjlighet att delta.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen Skåne har skickat information om planerad workshop kring valsäkerhet
den 8 december i Malmö. Målgruppen är kommuner och mer specifikt
valsamordnare, säkerhetssamordnare, kommunikatörer och valnämnd. Lämpligt antal
för deltagande är tre personer per kommun.
Länsstyrelsens formella inbjudan inkom några timmar efter utskicket av handlingar
till dagens sammanträde. Därför byttes efter utskicket den preliminärinbjudan som
inkommit ut mot inbjudan som inkom efter utskicket.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-10-13, handlingsid: Vn
2021.149
Inbjudan Workshop 8 december, handlingsid: Vn 2021.157
Signature reference: e58f0ce0-1141-45a1-8e34-870a3a8aa564

Inbjudan Workshop, handlingsid: Vn 2021.158

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Berndin (M) yrkar på att kommunen anmäler ordförande Lena Berndin,
kanslichef Johan Linander samt om möjligt kommunen säkerhetssamordnare till
Workshopen.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 12 forts

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att valnämnden beslutar enligt Lena
Berndins yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: e58f0ce0-1141-45a1-8e34-870a3a8aa564

Kanslichef Johan Linander för anmälan om deltagande till Länsstyrelsen
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vn § 13

Dnr VN 2021/10

Rekrytering av röstmottagare till
förtidsröstning och valdag 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

På valnämndens sammanträde den 9 september 2021 fick valkansliets chef följande
uppdrag:
-

Att kontakta partiernas gruppledare i kommunfullmäktige, för rekrytering av
röstmottagare under valdagen till de sju valdistrikten.

-

Att förbereda rekrytering av personal i kommunhuset för bemanning under
förtidsröstningen.

En intresseanmälan skickades ut gällande förtidsröstningen den 21 september som
bifogas handlingarna.
Valkansliets chef Johan Linander informerar på dagens sammanträde om att 33
personer anmält intresse för att arbeta med förtidsröstningen varav två hunnit gå i
pension när förtidsröstningen startar. Kanslichefens bedömning är att det behövs 40
personer till förtidsröstningen.
Personal från kansliet, Tomelilla direkt och överförmyndarenheten kommer i första
hand användas för den del av förtidsröstningen som äger rum på kvällar och helger.
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35 personer har anmält intresse av att arbeta som röstmottagare under valdagen. Det
behövs 42 personer. Kanslichefens bedömning är att det inte blir några problem med
denna del av rekryteringen.
Kanslichefen kommer på valnämndens nästa sammanträde i februari 2022 ge
nämnden uppdaterad information om rekryteringsläget.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 13 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-11-01, handlingsid: Vn
2021.150
Intresseanmälan - Röstmottagare vid förtidsröstning 2022, handlingsid: VN 2021.147
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: e58f0ce0-1141-45a1-8e34-870a3a8aa564

Kanslichef Johan Linander
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vn § 14

Dnr VN 2021/5

Sammanträdesdagar valnämnden 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar för 2022 enligt föreslagna datum
och tider i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Under valåret 2014 hade valnämnden sex sammanträden. Samtliga innan valets
genomförande.
Under valåret 2018 hade valnämnden åtta sammanträden, varav två efter valets
genomförande. De två sammanträden som genomfördes efter valet handlade om
uppföljning av valet i september 2018 men även om planering inför EU-valet i maj
2019.
Under valåret 2022 föreslår valkansliet att sju sammanträden genomförs innan valet,
ett sammanträde efter men i nära anslutning till valet samt slutligen ett sammanträde
för genomgång av genomförd utvärdering samt uppföljning och reglering av
valnämndens kostnader.
Föreslagna sammanträdesdagar 2022. Samtliga sammanträden startar kl 15.00
på torsdagar.
10 februari
10 mars
7 april

Signature reference: e58f0ce0-1141-45a1-8e34-870a3a8aa564

12 maj
2 juni
30 juni
18 augusti
22 september
10 november

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 14 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar för 2022 enligt föreslagna datum
och tider i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-09-24, handlingsid: Vn
2021.151

Tidigare behandling

2021-09-09, Vn § 6/2021: Dialoger och informationsärenden Vn 2021-09-09
Nämndsekreterare Olof Hammar informerar om att nämnden på nästa sammanträde
ska fastställa sammanträdesdagar för 2022. Nämndsekreteraren får i uppdrag att
utarbeta ett förslag till sammanträdesdagar som liknar det som gällde 2018 men att
sammanträdet i juli 2022 förläggs sista veckan i juni.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander

Signature reference: e58f0ce0-1141-45a1-8e34-870a3a8aa564

Assistent Patrik Månehall
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vn § 15

Dnr VN 2021/7

Budget valår 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar anta internbudget för valåret 2022.

Ärendebeskrivning

År 2018 hade valnämnden en budget från kommunen på 225 tkr och fick därtill 281
tkr från Valmyndigheten, dvs totalt 506 tkr.
Utfallet blev 513 tkr, dvs ett minus på 7 tkr.
Nästan 350 tkr av de totala kostnaderna bestod av förrättningsarvoden för
valförrättare och röstmottagare, sammanträdesarvoden till nämnden, fasta arvoden
till presidiet, arbetsgivaravgifter och ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Den näst största posten bestod av övertidsersättningar till personal på framförallt
kanslienheten men också på överförmyndarenheten, ca 96 tkr. Ytterligare 23 tkr gick
till körersättningar och övriga skattepliktiga ersättningar.
Kvar finns mindre än 50 tkr för övriga poster. Detta bestod av:
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Annonsering 15 tkr
Förbrukningsmaterial 7 tkr
Hyra större bil 7 tkr
Mat på valdagen 7 tkr
Hyra vallokal Smedstorp 6 tkr
Valsedelsräknare 3 tkr
Diverse övrigt 5 tkr
Vid EU-valet 2019 fick kommunen 315 tkr från Valmyndigheten och förhoppningen
är minst detsamma 2022. I övrigt är det svårt att jämföra kostnaderna för EU-valet
med kostnader för de allmänna valen. De totala kostnaderna för EU-valet 2019 var
411 tkr och valnämnden gjorde faktiskt ett plusresultat på 55 tkr det året.
Valnämndens budget för 2022
I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2022 får valnämnden 275 tkr.
Det är 50 tkr mer än 2018. Lägger vi till ett beräknat bidrag från Valmyndigheten på
315 tkr så skulle valnämndens budget landa på 590 tkr för 2022.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 15 forts
Vi räknar med följande kostnader:
Varje nämndsammanträde kostar 8-12 tkr (beror på hur många som ansöker om
ersättning för förlorad arbetsinkomst, reskostnader och mötenas längd). Räknar vi
med nio sammanträden plus valnatten och att valnämndens ledamöter tjänstgör som
röstmottagare vid förtidsröstningen utanför kommunhuset så blir kostnaden runt 150
tkr.
De av kommunfullmäktige beslutade fasta arvodena för 2022 blir 23 tkr.
Ca 30 tkr per vallokal i kostnad på valdagen (6 personer x 14 h x 225 kr/h plus
arbetsgivaravgifter plus en reserv). Ett sjunde valdistrikt innebär alltså, i form av
arvoden, en ökning på ca 30 tkr. Totalt kommer valdistrikten att kosta ca 210 tkr på
valdagen.
Röstmottagarna vid förtidsröstningen är i stor utsträckning anställda som gör det på
sin arbetstid, men de som tjänstgör på kvällar och helger får övertidsersättning.
Denna summa ingår i den totala övertidsersättningen till kansliet.
För att genomföra valet krävs att flera medarbetare jobbar övertid. Det gäller
framförallt som röstmottagare på kvällar och helger, samt att kansliet är bemannat
hela valdagen och natten. En utökning av antalet röstmottagare vid förtidsröstningen
i kommunhuset från två till tre samt en utökning av öppettiderna på helger innebär
ökade kostnader. Vi räknar på övertidsersättning på ca 115 tkr.
Körersättningar och övriga ersättningar räknar vi ca 25 tkr.
Annonseringen behöver öka eftersom vi har ändrat valdistrikten i Tomelilla tätort,
räkna med 30 tkr mot 15 tkr 2018. Det är fortfarande en mycket liten kostnad som
borde vara högre.
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Övrigt som 2018:
Förbrukningsmaterial 7 tkr
Hyra större bil 7 tkr
Mat på valdagen 7 tkr
Hyra vallokal Smedstorp 6 tkr
Valsedelsräknare 3 tkr
Diverse övrigt 7 tkr (5 tkr 2018)

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 15 forts
Dyrare 2022:
Ett sjunde valdistrikt + 30 tkr
Förtidsröstningen öppen i kommunhuset samma tider som receptionen (utökades
sista veckan 2018, från början var tanken 3 timmar/dag). Anställd personal.
Längre öppethållande (2018 kl. 10-12) på helger, särskilt sista lördagen före valet. +
10 tkr
Tre närvarande röstmottagare vid populära tider (2018 alltid två). + 8 tkr
Ambulerande team som kan erbjuda tider även på helger och valdagen. Ej inräknat i
budgeten.
Ökad annonsering + 15 tkr
Uppräkning arvoden och allmän fördyring på fyra år + 14 tkr
Behövs nya valsedelsställ. Ej inräknat.
Behövs en ny valsedelsräknare. Köptes även 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Se ärendebeskrivningen i sin helhet.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.
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Uppföljning
Efter valet kommer budgetutfallet att följas upp.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar anta internbudget för valåret 2022.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 15 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 26 september 2021, handlingsid: Vn
2021.152
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Signature reference: e58f0ce0-1141-45a1-8e34-870a3a8aa564

Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vn § 16

Dnr VN 2021/9

Lokaler för förtidsröstning 2022 samt
under valdagen den 11 september 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att fastställa vallokaler för förtidsröstningen 2022 samt under
valdagen den 11 september 2022 enligt förslaget i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Signature reference: e58f0ce0-1141-45a1-8e34-870a3a8aa564

Vid valen 2022 föreslås lokaler enligt nedanstående förteckning användas. I
förhållande till valen år 2018 samt valet till Europaparlamentet 2019 har
antalet valdistrikt utökats från sex till sju och det har även skett namnbyten på
valdistrikten i Tomelilla tätort med omnejd. Lokal för det sjunde valdistriktet
föreslås bli Stora Salen (även kallad bordtennishallen) på Kastanjeskolan. I
övrigt förläggs två av vallokalerna i Tomelilla tätort till kommunhuset och en
till Kastanjeskolans matsal precis som vid senaste valet. Lokalerna i
Smedstorp, Onslunda och Brösarp föreslås bli desamma som vid senaste valet.
Inför detta beslut har valnämndens ordförande Lena Berndin (M) tillsammans
med valansvarige Johan Linander och valadministratör Patrik Månehall besökt
Kastanjeskolan, Tryde Friskola, Byavångskolan, Lindesborgsskolan,
Österlenhem och cafeterian i Kommunhuset. Gruppen har även kontaktat och
funderat över konsthallen, polishusdelen av Kommunhuset, Soffta och Folkets
Park.
Gruppen är överens om att ytterligare en vallokal på Kastanjeskolan är att
föredra före en helt ny vallokal. Tillgänglighetsanpassning, lokalkännedom,
storlek på lokal, möjlighet att köa under tak och flera andra aspekter har
bedömts.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 16 forts
När det gäller förtidsröstningen ändras endast rum för förtidsröstning i
kommunhuset. Istället för det lilla rummet som idag huserar digitala hjälpen
ska Svea Hund på andra våningen användas. Det rum som har använts för
förtidsröstning 2018 och 2019 bedöms vara i minsta laget och dessutom har
utvärderingen visat att köbildning genom receptionen störde andra besökande
i kommunhuset. Vi gör också bedömningen att antalet förtidsröstande
kommer att öka ytterligare.
Användning av Svea Hund som förtidsröstningslokal innebär att medborgarna
kommer innanför skalskyddet. Detta har stämts av med teknisk chef Ulrika
Olsson och kommundirektör Britt-Marie Börjesson. Under perioden för
förtidsröstning måste därför alla dörrar in till korridorerna på andra och tredje
våningen hållas låsta.
Vid öppen förtidsröstning på kvällar och helger finns det ingen personal i
receptionen och därför måste en annan person finnas nere i entrén för att visa
vägen upp till Svea Hund samt se till att ingen går in i cafeterian eller till annat
ställe där medborgarna inte ska ha tillträde.
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Förstahandsalternativet att ha förtidsröstningen i cafeterian godkändes inte
eftersom cafeterian i det fallet hade fått vara stängd för personalen i 2,5 vecka.
Förtidsröstning
• Svea Hund i kommunhuset
• Gymnastiksalen i Brösarps skola
• Matsalen i Odenslundsskolan
• Medborgarhuset i Smedstorp

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 16 forts
Valdistrikten under valdagen
Tomelilla V och Tryde: Matsalen på Kastanjeskolan
Tomelilla tätort SV: Stora Salen på Kastanjeskolan
Tomelilla S: Kommunhuset, Dubbelgöken
Tomelilla Ö: Kommunhuset, Svea Hund
Brösarp: Gymnastiksalen i Brösarps skola
Onslunda: Matsalen i Odenslundsskolan
Smedstorp: Medborgarhuset i Smedstorp
Ekonomiska konsekvenser
Lokalmässigt är det kommunens lokaler som utnyttjas med ett undantag och för
dessa betalar valnämnden ingen lokalhyra. Hyra för medborgarhuset i Smedstorp är
beräknad till 6000 kr.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv eftersom barn inte har rösträtt vid allmänna val i Sverige.
Miljöperspektivet
Genom att såväl förtidsröstning som röstning under valdagen erbjuds i såväl tätorten
som byarna har de allra flesta röstberättigade i kommunen nära till en vallokal.
Uppföljning
Uppföljning av vallokaler sker dels omedelbart efter genomfört val, dels vid
planeringen inför nästkommande val.
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Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att fastställa vallokaler för förtidsröstningen 2022 samt under
valdagen den 11 september 2022 enligt förslaget i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander 2021-10-12, handlingsid: Vn 2022.153
_________
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vn § 17

Dnr VN 2021/10

Ersättning till röstmottagare - Val 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att arvodet till röstmottagare vid allmänna val 2022 ska vara
3000 kr. För valdistriktets ordförande ska utgå ett extra arvode på 1 000 kr och för
ersättaren för valdistriktets ordförande ska utgå ett extra arvode på 500 kr. För
valnämndens ledamöter och ersättare som tjänstgör under förtidsröstningen och
valdagen utgår timarvode med 225 kr. Ersättning utbetalas enligt kommunens
gällande bilersättningsavtal vid resa till och från tjänstgöringsställe.

Ärendebeskrivning

Enligt tidigare beslut ska ersättningen till röstmottagare räknas upp med den
genomsnittliga löneökningen som kommunens anställda erhållit. År 2014 var
ersättningen 195 kronor per timme och 2018 var den 210 kronor per timme. För
2022 föreslås timersättningen öka till 225 kronor vilket motsvarar en årlig löneökning
under fyra år på knappt två procent.
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För röstmottagare erhålls timersättning för tjänstgöring i vallokalen under valdagen
enligt det tjänstgöringsschema som kommer utarbetas av valkansliet plus för de
tjänstgöringstimmar som sker under rösträkningen när vallokalen stängt. För
ordförande och dennes ersättare utgår även timersättning under valkansliets
utbildningar inför valet.
Alternativt beslut: Tidigare val har röstmottagarna erhållit arvode per tjänstgjord
timme. Men eftersom ett fast tjänstgöringsschema nu gör att alla röstmottagare
tjänstgör lika mycket så är det smidigare med ett fast arvode. Beräknat på 225 kr per
timme och 13 timmars tjänstgöring, varav 8 timmar under röstmottagningen och 5
timmar under rösträkningen, så bör detta fasta arvode fastställas till 3 000 kr. Det är
också rimligt att ordförande och ordförandes ersättare erhåller ett något högre
arvode. Förslagsvis 4 000 kr respektive 3 500 kr. Arvode utgår inte för den
obligatoriska utbildningen inför uppdraget som röstmottagare.
Om det blir aktuellt att bemanna förtidsröstningen med extern personal utgår
motsvarande timersättning dagtid under vardagar. Bemanning under kvällar och
helger sker med kommunens personal och då utgår övertidsersättning.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 17 forts

Ekonomiska konsekvenser
I valnämndens budget för 2022 beräknas kostnaden för bemanning av valdistrikten
uppgå till ca 30 tkr per distrikt eller totalt 210 tkr inklusive sociala avgifter.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning av timersättningen till röstmottagare sker inför varje val.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att arvodet till röstmottagare vid allmänna val 2022 ska vara
225 kronor per timme inkluderande övertidsersättning och Ob-ersättning. Maxtalet
för dagersättning gäller inte. Ersättning utbetalas enligt kommunens gällande
bilersättningsavtal vid resa till och från tjänstgöringsställe.
Alternativt:
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Valnämnden beslutar att arvodet till röstmottagare vid allmänna val 2022 ska vara
3 000 kr. För valdistriktets ordförande ska utgå ett extra arvode på 1 000 kr och för
ersättaren för valdistriktets ordförande ska utgå ett extra arvode på 500 kr. Ersättning
utbetalas enligt kommunens gällande bilersättningsavtal vid resa till och från
tjänstgöringsställe.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander 2021-10-12, handlingsid: Vn 2021.154
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

§ 17 forts

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Berndin (M) yrkar på att valnämnden beslutar enligt förvaltningens alternativa
förslag, dvs att ersättning till röstmottagarna under valdagen utgår i form av ett fast
arvode samt att extra arvode ska utgå till ordförande och ersättare till ordförande.
Lena Berndin yrkar vidare på att timarvode med 225 kr ska utgå till valnämndens
ledamöter och ersättare som tjänstgör under förtidsröstningen och valdagen

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att valnämnden beslutar enligt Lena
Berndins yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
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Löneavdelningen Ystad
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 november 2021

Vn § 18

Dnr VN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-11-11
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige 2021-09-20 (Kf § 110/2021) Avsägelse från Christer
Svensson (S) som ersättare i valnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Christer Svensson (S) från uppdraget som
ersättare i valnämnden. Den socialdemokratiska gruppen återkommer på
kommunfullmäktiges nästa sammanträde med förslag på ersättare för Christer
Svensson.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-10-21, handlingsid: Vn
2021.155
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_________
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