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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum

2018-03-22

Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 16.30-17.40

Beslutande Margaretha Persson (Hela Edas Lista) ordförande
Björn Olsson (C)
Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)
Tina Brink (V)
Brita Andersson (S)
Odd Westby (S)
Christer Danielsson (M)

Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare/valsamordnare
Margareta Bergman, informationschef
Arne Persson (Hela Edas Lista) ej tjänstgörande ersättare
Bengt Nilsson (KD) ej tjänstgörande ersättare
Mats Sjöblom (C) ej tjänstgörande ersättare
Björn Damperud (S) ej tjänstgörande ersättare

Justerare Christer Danielsson (M)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-03-28, kl 18.30

Underskrifter
Sekreterare                                                                          Paragrafer 10-16

Anna Bryntesson

Ordförande                                                                          
Margaretha Persson (Hela Edas Lista) 

Justerare                                                                                       
Christer Danielsson (M)

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

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-22

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-29 Datum då anslaget tas ned 2018-04-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift                                                                          
Anna Bryntesson
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§ 10

Information

Informationschefen informerar om den kontinuitetshantering av 
valprocessen som tagits fram i samarbete med säkerhetssamordnaren inom 
räddningstjänsten. Samverkan sker med Arvika kommun kring 
informationsinsatser inför valet.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 11

Meddelanden

Följande meddelanden delges valnämnden.

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:3

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:4

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av ovanstående meddelanden.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 12 Dnr VN 2018-4

Kommunikationsplan valet 2018

Sammanfattning
Valsamordnaren har tillsammans med informationschefen tagit fram en 
kommunikationsplan för valet 2018. 

Målsättningen är att sprida information om valet inom Eda kommun. 
Budskapet är:

Varför är det viktigt att rösta?
Hur röstar man?
Vart röstar man?
När röstar man?
Vilka har rösträtt?
Vad händer efter att jag har röstat?

Kommunikationsplanen med dess aktivitetsplan är ett stöd för att vara säker 
på att rätt personer får rätt information på rätt sätt i rätt tid.

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av kommunikationsplan för valet 2018.

Kommunikationsplanen presenteras vid varje sammanträde för valnämnden 
innan valdagen.

____ 

Beslutet expedieras till 

Informationschefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 13 Dnr VN 2018-2

Arvode för röstmottagare och lokalansvariga

Sammanfattning
Inför valet 2018 har arvoden för röstmottagare setts över. 
Kommunledningsstaben föreslår höjning av timarvodet utifrån kommunens 
genomsnittliga löneökningar sedan 2014. Efter önskemål från valnämnden 
föreslår också kommunledningsstaben att fasta arvoden införs för de som 
tjänstgör på valdagen.

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar om fasta arvoden (ingen milersättning tillkommer) för 
röstmottagare som tjänstgör på valdagen:

3000 kr till ordförande

2 500 kr till vice ordförande 

1 800 kr till röstmottagare

För röstmottagare som tjänstgör vid förtidsröstningen gäller följande 
arvode:

170 kr/tim till röstmottagare

190 kr/tim till ordförande

Övriga arvoden:

500 kr till lokalansvariga på valdagen.

300 kr utbetalas för varje utbildningstillfälle till röstmottagare.

____  

Beslutet expedieras till

Samtliga röstmottagare
Personalavdelningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr VN 2018-8

Val av ordförande och vice ordförande till valdistrikten 
vid 2018 års val

Sammanfattning
Av de röstmottagare som ska tjänstgöra i vallokalen på valdagen måste en 
vara ordföranden och en vice ordförande. 

Valnämndens beslut 
Åmotfors

Anette Maack, ordförande

Charlottenbergs omland

Dick Sundbäck, ordförande

Martin Westlund, vice ordförande

Charlottenbergs tätort

Per-Erik Wahlström, ordförande

John-Erik Carlsson, vice ordförande

Köla-Skillingmark

Göran Nilsson, ordförande

Koppom

Sara Fält, ordförande

Gunnar Eriksson, vice ordförande

____ 

Beslutet expedieras till 

Samtliga valda

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 15 Dnr VN 2018-9

Utbildning för röstmottagare

Sammanfattning
Enligt vallagen och kommuns principer för röstmottagare måste alla 
röstmottagare genomgå en obligatorisk utbildning. Utbildningen grundar sig 
på material från valmyndigheten.

Valnämndens beslut 
Den obligatoriska utbildningen för röstmottagare äger rum i Charlottenbergs 
Folkets Hus:

Måndag 14 maj kl 18.00.

Tisdag 22 maj, kl 18.00.

____  

Beslutet expedieras till 

Samtliga röstmottagare

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 16 Dnr VN 2018-10

Valnämndens preliminära rösträkning 
(onsdagsräkning)

Sammanfattning
Kommunen ansvarar för granskningen av alla förtidsröster. Vid 
onsdagsräkningen bedöms de röster som inte skickades ut till vallokalerna, 
de röster som kom tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster 
som kommit in efter valdagen.

Den preliminära rösträkningen är en offentlig förrättning och tid och plats 
ska kungöras. 

Valnämndens beslut
Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) äger rum 
onsdagen den 12 september med start kl 11.

____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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