
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 
Fredrik Zethraeus 
Datum 2017-12-20 
Dnr KS 2017/0358 

Arvoden och ersättningar i samband med det allmänna valet 2018 och 
val till Europaparlamentet 2019 för valnämndens ledamöter och 
ersättare 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2018 och val till Europaparlamentet 2019 arbetat fram 
förslag pa arvoden och ersättningar för valnämndens ledamöter och ersättare. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Valnämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den ambulerande röstmottagningen erhåller 
arvode motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

2. Närvarande valnämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen fram till kl. 24.00 med m otsvarande 
sammanträdestid överstigande 1 h. Därefter ersätts närvarande valnämndsledamot/ersättare med 
ytterligare sammanträdestid överstigande 1 h. 

3. Valnämndsledamot/ersättare som på måndagen efter valdagen bi träder vid leverans av valsedlarna 
till Länsstyrelsen ersätts med motsvarande sammanträdestid understigande 1 h. 

4. Valnämndsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med den preliminära rösträkningen (den 
s.k. onsdags räkningen) ersätts med motsvarande sammanträdes tid överstigande 1 h. 

5. I de t fall den preliminära rösträkningen (den s.k. onsdagsräkningen) fortsätter pä torsdagen ersätts 
tjänstgörande valnämndsledamot/ersättare med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

6. Valnämndsledamot/ersättare som biträder vid leverans av valsedlarna till Länsstyrelsen på 
onsdagen, och vid ett eventuellt behov på torsdagen, ersätts med motsvarande sammanträdestid 
understigande 1 h. 

7. Reseersättning erhålls endast om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad till vallokal är 
minst 6 km. 

8. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför det allmänna valet 2018 ersätts med 
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

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

Sida I av 2 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 

9. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbi ldning inför val till Europaparlamentet 2019 
ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

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

Bakgrund 
Kommunkansliet har arbetat fram förslag på arvoden och ersättningar för valnämndens ledamöter 
och ersättare i samband med det allmänna valet 2018 och val til l Europaparlamentet 2019. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
Valnämnden har behandlat ärendet 2017-12-13, § 3:10. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde 2017-12-13, § 3:10. 
2. Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-11-06. 

Expedieras 
- Valnämnden 
- Kommunkansliet 
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Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

rCTer I're me 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valn ämnden 2017-12-13 

VN § 3 :10 Dnr. VN 2017/0014 

Arvoden och ersättningar i samband med det allmänn a valet 2018 
och val till Europaparlamentet 2019 för valnämndens ledamöter 
och ersättare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Valnämn dens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den ambulerande röstmottagningen 
erhåller arvode motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

2. Närvarande valnämndsledamot/ersättare ersätts pä valdagen fram t ill kl . 24.00 med 
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. Dä refter ersätts närvarande 
valnämndsledamot/ersättare med ytt erligare sammanträdestid överstigande 1 h . 

3. Valnämndsledamot/ersättare som på måndagen efter valdagen bit räder vid le verans av 
valsedlarna ti ll Lä nsstyrelsen ersätts med motsvarand e sammanträdestid understigande 1 h. 

4. Valnämndsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med den preliminära rös träkningen 
(den s.k. onsdagsräkningen) ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

5. 1 det fa ll den prel iminära rösträkn ingen (den s.k. onsdagsräkningen) fortsätter på torsdagen 
ersätts tjänstgörande valnämndsledamot/ersättare med m otsvarande sammanträdestid 
överstigande 1 h. 

6. Valnämndsledamot/ersättare som biträder vi d leverans av valsedlarna til l Länsstyrelsen pa 
onsdagen, och vid ett ev entuellt behov pä torsdagen, ersätts med motsvarande 
sammanträdestid understigande 1 h. 

7. Reseersättning erhålls endast om avståndet från den förtr oendevaldes fasta bostad t ill 
vallokal är minst 6 km. 

8. 1'inansieringen för det allmänna valet 2018 sker inom Valnämndens ram och fö r val til l 
Kuropaparlamentet 2019 beaktas finansieringen i budg eten för 2019. 

9. Vahiämndsledamot/ersättare som deltar pa utbil dning inför det a llmänna valet 2018 ersätts 
med motsva rande sammanträdestid överstigande 1 h. 

10. Valnämndsledamot/ersättare som deltar pa utbil dning inför val t ill Kurop aparlamentet 
2019 ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkandc 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

Forts. VN § 3:10 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2018 och val t ill Europa parlamentet 2019 
arbetat fram försla g til l arvoden och ersättningar 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlatande daterat 2017-11-06. 

Förslag till beslut 
Lotta I Iolmgren (M) yrkar bifall till kom munkansliet beslutsförslag innebärande 
1. Valnämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den ambulerande röstmottagningen 
erhåller an-ode motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h . 
2. Närvarande valnämndsledamot/ersättare ersätts pä va ldagen fram ti ll k l. 24.00 med 
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. Därefte r ersätts närvarande 
valnämndsledamot/ersättare med ytterligare sammanträdestid överstigande 1 h . 
3. Valnämndsledamot/ersättare som pä måndagen efter v aldagen biträder vid leverans av 
valsedlarna till Länsstyrelsen ersätts med motsvarande s ammanträdes tid understigande 1 h. 
4. Valnämndsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med den preliminära rösträkningen 
(den s.k. onsdagsräkningen) ersätts med motsvarande s ammanträdestid överstigande 1 h. 
5. I det fal l den prelim inära rösträkningen (den s.k . onsdagsräkningen) fortsätter pa torsda gen 
ersätts tjänstgörande valnämndsledamot/ersättare med motsvarande sammanträdestid 
överstigande 1 h. 
6. Valnämndsledamot/ersättare som biträder v id leverans av valsedlarna til l Länsstyrelsen på 
onsdagen, och vid ett eventuellt behov pä torsdagen, ersätts med motsvarande 
sammanträdestid understigande 1 h. 
7. Reseersättning erhålls endast om avståndet från den förtroe ndevaldes fasta bostad ti ll 
vallokal är minst 6 km. 
8. Finansieringen för det allmänna valet 20 18 sker inom Valnämndens ram och för val t ill 
Europaparlamentet 2019 beaktas finansieringen i budget en för 2 019. 

Kd Vivenius (V) yrkar på til lägg innebärande 
1. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför det allmänna valet 2018 ersätts 
med motsvarande sammanträdestid (iverstigande 1 h . 
2. Valnämndsledamot/ersättare som delta r pä utbildning inför val ti ll Europap arlamentet 2019 
ersätts med motsvarande samm anträdestid överstigande 1 h . 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslu tar enligt Lotta I lolmgrens (M) yrkande samt Kd 
Vivenius (V) tilläggsyrkande och finner att sa är fal let. 

Expedieras 
- Kommunkansl iet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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Kommunkansliet Till Valnämnden 

Datum 2017-11-06 
Dnr VN 2017/0014 

Arvoden och ersättningar i samband med det allmänna valet 2018 och 
val till Europaparlamentet 2019 för valnämndens ledamöter och 
ersättare 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har inför det allmä nna valet 2018 och val till Kuropaparlamentet 2019 arbetat fram 
förslag till arvoden och ersättningar. 

Beslutsförslag 

Valnämndens föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen foreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Valnämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den ambulerande röstmottagningen erhåller 
arvode motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

2. Närvarande valnämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen fram ti ll k l. 24.00 med mot svarande 
sammanträdestid överstigande 1 h . Därefter ersätts närvara nde valnämndsledamot/ersättare med 
ytterligare sammanträdestid överstigande 1 h. 

3. Valnämndsledamot/ersättare som på måndagen efter va ldagen biträder vid leverans av v alsedlarna 
till Länsstyrelsen ersätts med motsvarande samma nträdestid understigande 1 h. 

4. Valnämndsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med den preli minära rösträkningen (den 
s.k. onsdagsräkningen) ersätts med motsvarande sam manträdestid överstigande 1 h. 

5. I det fall den prelim inära rösträkningen (den s.k. o nsdagsläkningen) fortsätter pa tors dagen ersätts 
tjänstgörande valnämndsledamot/ersättare med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

6 . Valnämndsledamot/ersättare som biträder vid leverans av valsedlarna til l Länsstyrelsen pä 
onsdagen, och vid ett eventuellt behov på torsdagen, e rsätts med motsvarande sammanträdestid 
understigande 1 h. 

7. Reseersättning erhålls endast om avstandet från den förtroe tidevaldes fasta bos tad ti ll vallokal är 
minst 6 km. 

8. Finansieringen för det allmänna va let 2018 sker inom Valnämndens ram och för val til l 
Kuropaparlamentet 2019 beaktas finansieringen i budgete n för 2019. 
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Österåker 
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Bakgrund 
Valnämnden ska ta stäl lning till arvoden och ersättningar i sam band med det allmänna valet 2018 
och val til l Kuropaparlamentet 20 19. 
Vid de olika förrättningarna , t.ex. ambulerande röstmottagning och vid den s.k. onsdagsräkningen 
förslås att samma arvodesbelopp utgår, dvs. motsvarande arvodet för ordinarie ledamot, oavsett om 
det är valnämndens ledamöter eller ersättare som närvarar. Detta sker dock endast vid de olika 
förrättningarna. Vid sammanträden i Valnämnden gä ller de ordinarie arvodesreglerna. 

Ersättning vid ambulerande röstmottagning 
Valnämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den ambulerande röstmottagningen erhåller 
arvode motsvarande överstigande 1 h sammanträdestid. 

Förslaget är att endast två representanter från Valnämnden nä rvarar i samband med den 
ambulerande röstmottagningen. 

Ersättning på valdagen 
Förslaget är att närvarande valnämndsledamot/ersättare ersätts pä va ldagen fram ti ll kl. 24.00 med 
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. Därefter ersät ts närvarande 
valnämndsledamot/ersättare med ytterligare sammanträdestid överstigande 1 h . 

Måndagsöverlämning 
Förslaget är att Valnämndsledamot/ersättare s om på måndagen efter va ldagen biträder vid leverans 
av valsedlarna ti ll Länsstyrelsen ersätts med motsvarande samm anträdestid understigande 1 h . 

Onsdagsräkningen 
På onsdagen efter valdagen ska Valnämnden ansvara för att genomföra den preliminära 
rösträkningen, även kallad onsdagsräkningen, vid vilken man bl.a. räkn ar de förtidsröster som 
avlämnats pa val dagen. Det ska tilläg gas att i det fall man in te hinner räkna klar t under onsdagen 
finns det numera möjlighet att fortsätta räkningen under torsda gen enligt Vallagen 12 k ap l §. 
Färdigräknade röster ska dock överlämnas till L änsstyrelsen redan pä onsda gen. 

Förvaltningens slutsatser 
Nivån pä arvoden finns att beräkna i be stämmelser avseende (moden och ersättningar till Österåkers kommuns 
förtroendevalda samt stöd till politiska partier, antagen av Komm unfullmäktige 2013-12-16, § 9:17. 

Fredrik Zcthraeus 
Kommunsckretcrare 

ir^er ricmi 
Kanslichef 

Expedieras 
Kommunkansliet 
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