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Valnämndens budget för 2018 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har arbetat fram ett förslag till budget för Valnämnden i samband med 
genomförande att det allmänna valet 9 september 2018. Hänsyn har tagits till utökade krav i vallagen 
samt uppräkningar av kostnader för annonsering och utbildning av röstmottagare. 

Beslutsförslag 

Valnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna budget för valnämnden inför det allmänna valet 2018 i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande med bilaga daterat 2017-09-01. 

Bakgrund 
Kommunkansliet har arbetat fram ett förslag till budget för Valnämnden i samband med 
genomförande av det allmänna valet 9 september 2018. En ersättning för hantering av förtidsröster 
har tidigare betalats ut från staten men ersättningsnivån bestäms först i samband med regeringens 
budget för 2018 så när detta skrivs är ersättningsnivån okänd. Dock kan informeras om att vid valet 
2014 ersattes Österåkers kommun med 614 tkr för hantering av förtidsröstningen. 

Förvaltningens slutsatser 
I samband med förslag till budget för Valnämnden har hänsyn tagits till krav i vallagen som bl.a. 
innefattar kravet på minst två personer närvarande vid förtidsröstning, kravet på utbildning av 
röstmottagare samt en allmän uppräkning av kostnader för t.ex. annonsering och utbildning 

Bilagor 
Budget för Valnämnden inför det allmänna valet 2018. 
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Budget för Valnämnden inför det allmänna valet 2018 

Sammanträdesarvode för VN inkl. milersättningar, på valdagen och i 
samband med förtidsröstning 680 000 kr 
Arvode röstmottagare i vallokal inkl. ersättare på valdagen 415 000 kr 
Ersättning för anställda på kommunkansliet (valdagen samt milersättning för 
ambulerande röstmottagning) 60 000 kr + PO 
Förtidsröstning (anställa personal) 130 000 kr + PO 
Ersättning för mottagen förtidsröst 30 000 kr 
Annonsering 130 000 kr 
Hantering av förtidsröster (Postnord - inget avtal finns än) 70 000 kr 
Övrigt (bilhyra, hyra av båt och buss på valdagen (för boende i skärgården), 
utbildning av röstmottagare, valmaterial, livsmedel på valdagen, transport av 
säkerhetsskåp, oförutsett, osv) 150 000 kr 
Totalt 1 665 000 kr 
Ersättning från staten för hantering av förtidsröster - beloppet bestäms först 
i början av 2018 


