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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-02

VN 2019/0014

Valnämnden
Plats och tid

Vintergatan plan 6, Bruksgatan 22, 2019-04-02 klockan 17.30–
18.15

Ledamöter

Lars Granath (M), ordförande
Nils Gårder (L), vice ordf
Jorun Koca Jakobsson (S), 2:e vice ordf
Gert Andersson (C)
Lars Hansson (FNL)
Sven Gunnar Gunnarsson (KD)
Sebastian Brandt (S)
Johan Nilsson (MP)
Elisabeth Iregren (V)

Ersättare

Karin Löwhagen (L)
Kerstin Bondesson (M)
Christian Ohlsson (C)
Julius Landin (FNL)
Monica Molin (S)
Amanda Lindblad (MP)
Bengtsson Peter (V)
Inger Grubelic (FI)

Övriga

Johannes Härri, Valsamordnare

Justerare

Lars Granath (M)
Lars Hansson (FNL)

Paragrafer

§ 22-25

Plats och tid för justering

2019-04-09

Justerare
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Underskrifter
Sekreterare

Lise-Lotte Wennberg Liedberg

Ordförande

Lars Granath (M)

Justerare

Lars Granath (M)

Lars Hansson (FNL)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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§ 22

Val av justerare

Sammanfattning
Lars Hansson (FNL) valdes till justerare.

Justerare
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§ 23

Information

Sammanfattning

Justerare

-

Valkansliet redogjorde för de kommunikationsinsatser som
planeras i samband med EU-valet. De består bl.a. av
hushållsutskick till alla Lundabor, stortavlor med information
om att det är EU-val och artikel i tidningen Seniorum.

-

Alla röstmottagare som arbetar med förtidsröstning eller på
valdagen ska gå en utbildning för att bli förordnade.
Utbildningarna äger rum i april och maj.

-

Elisabeth Iregren (V) informerade om att LKF var positiva till
att sätta upp anslag i trappuppgången om att det var val.
Valnämnden anser att vi även bör fråga övriga
fastighetsägare. Valkansliet kontaktar LKF och övriga
fastighetsägare i Lund.
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§ 24

Placering av valsedlar 2019

Dnr VN 2019/0013

Sammanfattning
Placeringen av valsedlar ska ske i bokstavsordning. Det nedersta
facket ska alltid innehålla blanka valsedlar.

Beslutsunderlag
VN Tjänsteskrivelse 25 mars dnr. 0013

Beslut
Valnämnden beslutar
att
att

Justerare

fastställa placeringen av valsedlarna vid valet till
Europaparlamentet
ge ordförande i uppdrag att företa erforderliga justeringar

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Arvode för röstmottagare vid
förtidsröstningen, vaktmästare och övriga
som arbetar under valperioden

Dnr VN 2019/0015

Sammanfattning
Ungefär 100 personer har uppdrag i samband med valet som inte rör
arbete i vallokal på valdagen. Det handlar om att arbete med
förtidsröstning, inspektera lokaler m.m.
Till skillnad från det fasta arvode som tillämpas på valdagen så bör
ett timarvode tillämpas för övriga uppdrag. Förvaltningen föreslår
ett timarvode på 250 kr och ett utbildningsarvode på 400 kr. I dessa
ingår eventuell semesterersättning och OB-tillägg.
Reserver som är beredda att rycka in på valdagen får betalt för fyra
timmar om de inte får ett uppdrag som röstmottagare.
Undantaget är vaktmästarna. Förvaltningen föreslår att de som är
anställda inom Lunds kommun får ett arvode för valdagen på 2 000
kr om de ansvarar för en lokal och 400 kr för varje lokal som de
ansvarar för därutöver. För arbetet utanför arbetstid t.ex. dagen före
valdagen utgår ett timarvode på 250 kr. Externa vaktmästare bör få
samma arvode på valdagen och övrig tid 250 kr i timmen.
Vaktmästarna ansvarar för mellan en och fem lokaler.

Beslutsunderlag
VN Tjänsteskrivelse 26 mars 2019 dnr 0015

Beslut
Valnämnden beslutar
att
att
att

timarvodet för röstmottagare och andra uppdrag under
valperioden uppgår till 250 kr vid valet 2019.
arvodet för att delta i utbildning uppgår till 400 kr under valet
2019 om det inte ingår i ett fast arvode.
för vaktmästarna utgår ett arvode för valdagen på 2 000 kr om
de ansvarar för en lokal och 400 kr för varje lokal som de
ansvarar för därutöver. Övrig tid som ligger utanför ordinarie
arbetstid utgår ett arvode på 250 kr.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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