
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Valnämnden 

Datum 2017-11-30 
Dnr VN 2017/0019 

Arvoden och ersättningar i samband med det allmänna valet 2018 och 
val till Europaparlamentet 2019 för röstmottagare 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2018 och val till Europaparlamentet 2019 arbetat fram 
förslag till arvoden och ersättningar. 
Det liggande förslaget baseras på arvoden och ersättningar som utgick i samband med valen under 
2014 men har uppräknats för att vara i paritet med grannkommunernas nivåer. 

Beslutsförslag 

Valnämndens beslut 

1. Nivån på ersättningar till röstmottagare och reserver i samband med det allmänna valet 2018 och 
val till Eu ropaparlamentet 2019 utgår enligt följande per val: 

Ordförande 3900 kr 
V. ordförande 3300 kr 
Röstmottagare 2400 kr 
Reserv 600 kr 

2. Extra ersättning om 400 kr utgår till röstmottagare som arbetar vid både det allmänna valet 2018 
och val till Eu ropaparlamentet 2019. 

3. På valdagen utgår följande ersättning till kontaktpersonerna i vallokalerna: 
- Kvalificerad övertid vid tjänstgöring på plats. 
- Beredskapsersättning. 

4. Ordföranden eller vice ordföranden i vallokal som ställer sin mobiltelefon till förfogande på 
valdagen ersätts med 100 kr. 

5. Reseersättning erhålls endast om avståndet från röstmottagarens fasta bostad till vallokal är minst 
6 km. 

6. Finansieringen för det allmänna valet 2018 sker inom Valnämndens ram och för val till 
Europaparlamentet 2019 beaktas finansieringen i budgeten för 2019. 

Bakgrund 
Valnämnden ska ta ställning till arvoden och ersättningar i samband med det allmänna valet 2018 
och val till Eu ropaparlamentet 2019. 

Österåkers kommun | 184 86 Äkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av 2 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Förslagen till ersättningar de som arbetar i vallokal har räknats upp med 400 kr för ordförande, vice 
ordförande och röstmottagare jämfört med valen 2014. För reserv har ersättningen räknats upp med 
70 kr sedan valen 2014. 

För reserver utgår en lägre ersättning eftersom de ska finnas tillgängliga på valdagen i det fall någon 
av de ordinarie röstmottagarna är sjuk. Om en reserv kallas in för att tjänstgöra kommer denne att få 
en ersättning motsvarande en röstmottagare. 

Ersättning till kontaktpersoner i vallokalerna 
I vallokalerna m åste det finnas kontaktpersoner som ansvarar för larmning, flaggning, osv. Dessa 
personer som ofta utgörs av skolvaktmästare eller rektorer, har rätt till ersättning. Ersättningen för 
dessa personer är hämtade från SKLs Allmänna bestämmelser 17 från 2017-01-01. Kansliet föreslår 
följande ersättningsnivåer: 
- Kvalificerad övertid vid tjänstgöring på pla ts. 
- Beredskapsersättning. 

Mobiltelefon på valdagen 
För att kunna stå i f örbindelse med valdistrikten på valdagen föreslås att ordföranden eller vice 
ordföranden som upplåter sin mobiltelefon ersätts med 100 kronor. Ersättningen förutsätter att 
mobiltelefonen finns i vallokalen under hela dagen. 

Förvaltningens slutsatser 
Valkansliet föreslår att ersättningsnivåerna för ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare 
justeras upp för att vara i paritet med grannkommunerna. 

Arvoden i grannkommuner 
Flera kommuner har sedan valet 2014 reviderat ersättningsnivåerna till ordföranden, vice ordförande 
och röstmottagarna. Nedan redovisas några av grannkommunernas ersättningar inför valen 2018. 

Kommun Ordförande v. Ordförande Röstmottagare Kommentar 
Täby 4200 kr 3800 kr 3200 kr Inkluderar en eventuell 

generell höjning på 200 kr. 
Har inte fattat beslut än. 

Värmdö 2930 kr 2510 kr 2300 kr Har bonus för utbildning 
Stockholm 4100 kr 3600 kr 2700 kr Har inte fattat beslut än. 
Österåker 3900 kr 3300 kr 2400 kr Bonus om man arbetar vid 

båda valen 

Kanslich 
Fredrik Zethraeus 
Kommunsekreterare 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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