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ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Lotta Holmgren, ordförande X 
L Lennart Elg, 1 :e vice ordf. X 
S Margareta Olin, 2:e vice ordf. X 
M Jens Jäger X 
C Kristina Lemon X 

KD Fred Ståhlgren X 
ÖP Franz Heinel X 
RP Staffan Lundmark - Göran P. 
MP Britt-Marie Loddby X 
V Ed Vivenius X 

SD Lennart Ljungqvist -
SÖ Maria de Vylder De rnell - Pierre S. 

Ersättare Tjänstgörande §§ 
M Olle Skrinjar -
M Vakant -
L Pierre Sandwall X 
C Marie-Louise Brännfors -

KD Myriam Bawoua Nordström -
ÖP Lars Nilsson -

S Roger Svalhede -
RP Göran Palm X 
MP Michael Solander -

V Malin Nikunlassi -
SD Peter Wihlner -

SÖ Sven Pierre -

Övriga närvarande Funktion 
Magnus Hultgren (KD) Blivande ersättare för (KD) i valnämnden 
Fredrik Zethrasus Kommunsekreterare 
Sofia Coyne Kommunregistrator 

Justerandes signaturer g Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

VN § 3 :1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Valnämndens beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

Sammanfattning 
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar. 

Ärende som utgår 
Ärende fem på dagordningen, Fastställande av vallokaler och öppettider inför det allmänna valet 2018, 
utgår. 

Övriga frågor 
Lotta Holmgren (M) anmäler två frågor: 
- Svar på Michael Solan ders (MP) fråga angåen de utdelning av valsedlar vid vallokal. 
- E-postadresser till valnämndens ledamöter. 

Justerandes ' Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

VN § 3:2 

Val av justerare, information och närvarorätt 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser Margareta Olin (S) till justerare. Protokollet justeras senast tisdagen den 
19 december, kl. 10.00, kommunkansliet, Alceahuset, Akersberga. 

2. Magnus Hultgren (KD) ges närvarorätt vid dagens sammanträde i valnämnden. 

Sammanfattning 
Lotta Holmgren (M) föreslår Margareta Olin (S) till att justera protokollet. Protokollet föreslås 
justeras senast tisdagen den 19 december, kl. 10.00, kommunkansliet, Alceahuset, Akersberga. 

Magnus Hultgren (KD) föresläs ges närvarorätt vid dagens sammanträde i valnämnden. 

Information 

Justerandes signaturer^ Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

VN § 3:3 Dnr. VN 2017/0009 

Sammanträdestider för Valnämnden inför det allmänna valet 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden sammanträder på torsdagar kl. 18.00 vid följande tillfälle n under 2018: 
8 februari, 15 mars, 19 april, 31 maj, 16 augusti och 15 november. 

Sammanfattning 
Förslag på sammanträdestider för Valnämnden under 2018 inför det allmänna valet 9 
september. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-10-31. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunka nsliet beslutsförslag innebärande att 
Valnämnden sammanträder på torsdagar kl. 18.00 vid följande tillfäll en under 2018: 
8 februari, 15 mars, 19 april, 31 maj, 16 augusti och 15 november. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (NI) yrkande och finner 
att så är fallet. 

Expedieras 
- Kom munkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

VN § 3 :4 Dnr. VN 2017/0006 

Anlitande av Postnord AB i samband med förtidsröstning vid det 
allmänna valet 2018 och val till Europaparlamentet 2019 

Valnämndens beslut 

1. Valnämndens ordförande får i upp drag att teckna avtal med Postnord AB för h antering av 
förtidsröster vid respektive val, dvs. dels i samband med det allmänna valet 2018 och dels val 
till Europaparlamentet 2019. 

2. Finansiering för hantering av förtidsröster vid det allmänna valet 2018 finansieras inom 
Valnämndens tilldelade ram fö r 2018. 

3. Finansiering för hantering av förtidsröster vid val till Europap arlamentet 2019 finansieras 
inom Valnämndens tilldelade ram för 2019. 

Sammanfattning 
För att underlätta hanteringen av förtidsröster vid det allmänna valet 2018 och val till 
Europaparlamentet 2019 förslås at t Valnämndens ordförande får i uppdrag att teckna avtal 
med Postnord AB. Avtal med Postnord AB ska upprättas för respektive val, dvs. ett avtal för 
hantering av förtidsröster vid det allmänna valet 2018 och ett avtal för ha ntering av 
förtidsröster vid val till Euro paparlamentet 2019. Postnord AB (dåvarande Posten AB) 
anlitades senast i samband med det allmänna valet 2014. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-10-30. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall kommunka nsliets beslutsförslag innebärande 
1. Valnämndens ordförande får i uppd rag att teckna avtal med Postnord AB för hante ring av 
förtidsröster vid respektive val, dvs. dels i samba nd med det allmänna valet 2018 och dels val 
till Europaparlamentet 2019. 
2. Finansiering för hantering av förtidsröster vid det allmänna valet 2018 finansieras inom 
Valnämndens tilldelade ram för 2018. 
3. Finansiering för hantering av förtidsröster vid val till Europa parlamentet 2019 finansieras 
inom Valnämndens tilldelade ram fö r 2019. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) yrkande oc h finner 
att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 201 7-1 2-13 

VN § 3: 5 Dnr. VN 2017/0007 

Behörighet till Valmyndighetens valportal 

Valnämndens beslut 

1. Följande personer ska ha behörighet till Valmyndighetens valdatasystem med anle dning av 
det allmänna valet 2018: 
- Valnämndens ordförande, Lotta Holmgren (lokal administratör, LADM). 
- Kanslichef, Peter Freme (lokal administratör, LADM). 
- Kommunsekreterare Fredrik Zethraeus (behörighetsadministratör, BAD). 
- Kommunregis trätor Sofia Coyne (lokal administratör, LADM). 
- Kommunarkivarie Anna Talling (lokal administratör, LADM). 
- Kommunfullmäktiges sekreterare Stina Nilsson (lokal administratör, LADM). 

2. Kanslichefen och kommunsekreteraren far pä delegation från Valnämnden besluta om 
ytterligare behörigheter. 

Sammanfattning 
I samband med det allmänna valet 2018 har kommunkansliet tagit fram förslag till 
Valnämnden avseende vilka som bör ha behörighet till Valmyndighetens valdatasystem 
("valportal") samt vilken typ av behörighet dessa bör ha. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2017-10-30. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande 
1. Följande personer ska ha behörighet till Valmyndighetens valdatasystem med anle dning av 
det allmänna valet 2018: 
- Valnämndens ordförande, Lotta Flolmgren (lokal administratör, LADM). 
- Kansl ichef, Peter Freme (lokal administratör, LADM). 
- Kommunsekreterare Fredrik Zethraeus (behörighetsadministratör, BAD). 
- Kommunregis trätor Sofia Coyne (lokal administratör, LADM). 
- Kommunarkivarie Anna Talling (lokal administratör, LADM). 
- Kommunfullmäktiges sekreterare Stina Nilsson (lokal administratör, LADM). 
2. Kanslichefen och kommunsekreteraren får på delegation från Valnämnden besluta om 
ytterligare behörigheter. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) yrkande och finner 
att så ä r fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

VN § 3:6 Dnr. VN 2017/0013 

Valskjuts i samband med det allmänna valet 2018 och val till 
Europaparlamentet 2019 

Valnämndens beslut 

1. Öbor i skärgården erbjuds skjuts till vallokalen på Ljusterö (Ljusterö skola) med sjötaxi och 
buss på valdagen till det allmänna valet 2018 och på valdagen till v al till Europapar lamentet 
2019 under förutsättning att avtal tecknas med lämplig utförare som kan finns tillgänglig. 

2. Kanslichefen får på deleg ation från Valnämnden beställa valskjuts av lämpli g utförare. 

3. Finansiering sker inom Valnämndens ram. 

Sammanfattning 
Valnämnden ska ta ställning till om huruvida man ska erbjuda boende på öarna valskjuts på 
valdagen den 9 september 2018 för att kunna ta sig till val lokalen på Ljusterö (Lju sterö skola). 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-11-06. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkans liet beslutsförslag innebärande 
1. Obor i skärgården erbjuds skjuts till vallokalen på Ljusterö (Ljusterö skola) med sjötaxi och 
buss på valdagen till det allmänna valet 2018 och på valdagen till v al till Europapar lamentet 
2019 under förutsättning att avtal tecknas med lämplig utförare som kan finns tillgängl ig. 
2. Kanslichefen får på delegat ion från Valnämnden beställa valskjuts av lämpli g utförare. 
3. Finansiering sker inom Valnämndens ram. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) yrkande och finner 
att så är fallet. 

Expedieras 
- Komm unkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 20 1 7-1 2-13 

VN § 3 :7 Dnr. VN 2017/001 I 

Annonsering i medier inför det allmänna valet 2018 och val till 
Europaparlamentet 2019 

Valnämndens beslut 

1. Annonsering inför det allmänna valet 2018 och val till Europap arlamentet 2019 ska ske i 
tidningen Mitt i Södra Roslagen, tidningen Skärgården, tidningen Kanalen, uppslaget "Din 
kommun" i tidningen Kanalen samt Österåkers kommuns hemsida och Österåkers kommuns 
sociala medier. 

2. Finansiering av extern annonsering sker inom Valnämndens ram. 

Sammanfattning 
För att informera kommuninvånarna om det allmänna valet 2018 och val till 
Europaparlamentet 2019 behöver Valnämnden annonsera i olika medier. Syftet med 
annonseringen är att dels fungera som ett sätt att rekrytera röstmot tagare och dels informera 
allmänt om kommande val under 2018 och 2019. Förslaget är att annonsering sker i tidningen 
Mitt i Södra Roslagen, tidningen Skärgården, tidningen Kanalen, uppslaget "Din kommun" i 
tidningen Kanalen samt Österåkers kommuns hemsida och Österåkers kommuns sociala 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-10-31. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall kommu nkansliets beslutsförslag innebärande 
1. Annonsering inför det allmänna valet 2018 och val til l Europaparlamentet 2019 ska ske i 
tidningen Mitt i Södra Roslagen, tidningen Skärgården, tidningen Kanalen, uppslaget "Din 
kommun" i tidningen Kanalen samt Österåkers kommuns hemsida och Österåkers kommuns 
sociala medier. 
2. Finansiering av extern annonsering sker inom Valnämndens ram. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) yrkande och finner 
att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Utdragsbestyrkande 

medier. 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

VN § 3:8 Dnr. VN 2017/0015 

Rekrytering av röstmottagare inför det allmänna valet 2018 och val 
till Europaparlamentet 2019 

Valnämndens beslut 

1. Kommunkansliet får i uppd rag att påbörja rekrytering av lämpliga kandidater till 
röstmottagare (minst 7 röstm ottagare per vallokal och totalt 20 ersättare) till det allmänna valet 
2018 och val till Europa parlamentet 2019. 

2. Uppdraget ska återredovisas för Valnämnden som fattar beslut om röstmottagare samt ska 
utse ordförande och vice ordförande för respektive vallokal. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet får i upp drag att påbörja rekrytering av lämpliga kandidater som 
röstmottagare samt återredovisa detta för Valnämnden som fattar beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2017-11-08. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall til l kommunkansliets beslutsförslag innebärande 
1. Komm unkansliet får i upp drag att påbörja rekrytering av lämpliga kandidater till 
röstmottagare (7 röstmo ttagare per vallokal och totalt 20 ersättare) till det allmänna valet 2018 
och val till Europa parlamentet 2019. 
2. Uppdraget ska återredovisas för Valnämnden som fattar beslut om röstmottagare samt ska 
utse ordförande och vice ordförande för respektive vallokal. 

Lotta Holmgren (M) yrkar på tillägg i beslutsmenin g ett innebärande att komplettera texten 
"... röstmottagare (7 röstmottagare per vallokal...)..." med ordet "... minst... 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (NI) yrkanden och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kom munkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

VN § 3:9 Dnr. VN 2017/0012 

Ambulerande röstmottagare vid det allmänna valet 2018 och val till 
Europaparlamentet 2019 

Valnämndens beslut 

1. Förordna följande tjänstemän till ambulerande röstmottagare vid det allmänna valet 2018 
och val till Europap arlamentet 2019: 
• Peter Freme, kanslichef. 
• Fredrik Zethraius, kommunsekreterare. 
• Sofia Coyne, kommunregistrator. 
• Stina Nilsson, kommunfullmäktiges sekreterare. 
• Anna Talling, kommunarkivarie. 

2. Valnämndens ordförande far på delegat ion från Valnämnden utse ytterligare ambulerande 
röstmottagare. 

3. Erbjuda möjligheten till att använda ambulerande röstmottagare tre gånger under perioden 
för förtidsröstning inför det allmänna valet 2018 och val till Europaparlamentet 2019. 

4. Kommunkansliet får i uppdrag att arbeta fram förslag på rider för ambule rande 
röstmottagning i samband med det allmänna valet 2018 för återredovisning i valnämnden. 

Sammanfattning 
Kommunala bud har upphört och ersatts av obligatorisk ambulerande röstmottagare enligt 
Vallagen 7 kap 3 a §. D et är Valnämnden som utser de ambulerande röstmottagarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliet tjänsteutlåtande daterat 2017-10-31. 

Förslag till beslut 
Lotta Flolmgren (M) yrkar bifall till kommunk ansliets besluts förslag innebärande 
1. Förordna följande tjänstemän till ambulerande röstmottagare vid det allmänna valet 2018 
och val till Europa parlamentet 2019: 
• Peter Freme, kanslichef. 
• Fredrik Zethrjeus, kommunsekreterare. 
• Sofia Coyne, kommunregistrator. 
• Stina Nilsson, kommunfullmäktiges sekreterare. 
• Anna Talling, kommunarkivarie. 
2. Valnämndens ordförande får på delegation från Valnämnden utse ytterligare ambulerande 
röstmottagare. 
3. Erbjuda möjligheten dll att använda ambulerande röstmottagare tre gånger under perioden 
för förtidsröstning inför det allmänna valet 2018 och val til l Europaparlamentet 2019. 

forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 201 7-1 2-13 

forts. VN § 3:9 

4. Kommunkansliet får i uppdrag att arbeta fram förslag på tider för ambulerande 
röstmottagning i samband med det allmänna valet 2018 för återredovisning i valnämnden. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) yrkande och finner 
att sa ä r fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 201 7-12-13 

VN § 3:10 Dnr. VN 2017/0014 

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

Valnämndens beslut 

Valnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 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 
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. Dä refter ersätts närvarande 
valnämndsledamot/ersättare med ytterligare sammanträdestid överstigande 1 h. 

3. Valnämndsledamot/ersättare som på må ndagen efter valdagen biträder 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. onsdagsräkningen) ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

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

6. Va lnämndsledamot/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 frän den förtroendevaldes fasta bostad till 
vallokal är minst 6 km. 

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

9. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbil dning inför det allmänna valet 2018 ersätts 
med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

10. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför val till Europaparlamentet 
2019 ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-12-13 

Forts. VN § 3:10 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2018 och val till Europapa rlamentet 2019 
arbetat fram förslag till arvoden och ersättningar 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-11-06. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunka nsliet beslutsförslag innebärande 
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 
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. Därefter ersätts närvarande 
valnämndsledamot/ersättare med ytterligare sammanträdestid överstigande 1 h. 
3. Valnämndsledamot/ersättare som pä måndagen efter valdagen biträder vid leverans av 
valsedlarna till Länsstyrelsen er sätts med motsvarande sammanträdestid understigande 1 h. 
4. Valnämndsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med den preliminära rösträkningen 
(den s.k. onsdagsräkningen) ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 
5. I det 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 pä tor sdagen, ersätts med motsvarande 
sammanträdestid understigande 1 h. 
7. Reseersättning erhålls endast om avståndet frän den förtroendevaldes fasta bostad till 
vallokal är minst 6 km. 
8. Finansieringen för det allmänna valet 2018 sker inom Valnämndens ram och för val till 
Europaparlamentet 2019 beaktas finansieringen i budgeten för 2019. 

Ed Vivenius (V) yrkar på tillägg innebärande 
1. Valnämndsledamot/ersättare som deltar pä utbild ning inför det allmänna valet 2018 ersätts 
med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 
2. Valnämndsledamot/ersättare som deltar på utbild ning inför val till Eur opaparlamentet 2019 
ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) yrkande samt Ed 
Vivenius (V) tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-1 2-13 

VN § 3: 1 I Dnr. VN 2017/0019 

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

Valnämndens beslut 

1. Nivån på ersättningar till rös tmottagare och reserver i samband med det allmänna valet 
2018 och val till Europa parlamentet 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 röst mottagare som arbetar vid både det allmänna valet 
2018 och val till Europa parlamentet 2019. 

3. Pa valdagen utgår följande ersättning till kontaktpersonerna i vallokale rna: 
- Kvalificerad övertid vid tjänstgöring pa plats. 
- Beredskapsersättning. 

4. Ordföranden eller vice ordföranden i vallokal som ställer sin mobiltelefo n 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 fö r 2019. 

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 samban d med valen 
under 2014 men har uppräknats för att vara i par itet med grannkommunernas nivåer. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-11 -30. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall kommunk ansliets beslutsförslag innebärande 
1. Nivån pa ersät tningar till röstmottagare och reserver i samband med det allmänna valet 
2018 och val till Europ aparlamentet 2019 utgår enligt följande per val: 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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forts. VN § 3:11 

Ordförande 
V. ordförande 
Röstmottagare 
Reserv 

3900 kr 
3300 kr 
2400 kr 
600 kr 

2. Extra ersättning om 400 kr utgår till röstm ottagare som arbetar vid både det allmänna valet 
2018 och val till Europaparlamentet 2019. 
3. På valdagen utgår följande ersättning till konta ktpersonerna i vallokalerna: 
- Kvalificerad öv ertid vid tjänstgöring på plats. 
- Beredskapsersättning. 
4. Ordföranden eller vice ordföranden i vallokal som ställer sin mobiltelefo n 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. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) yrkande och finner 
att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VN § 3:12 Dnr. VN 2017/0018 

Meddelanden och information vilka anmäles i valnämnden 

Redovisning av inkomna meddelanden ocli information som är av vikt för 
valnämnden. 

- Beslut, 1 länsstyrelsen Stockholm, Valkretsar och valdistrikt i Österåke rs kommun, 
2017-11-28. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VN § 3: 13 Dnr. VN 2017/0018 

Övriga frågor 

Lotta Holmgren (M) anmäler tvä frågor: 
1. Återkoppling på Michael Solanders (MP) fråga vid valnämndens sammanträde 2017-09-14 
om utdelning av valsedlar utanför vallokal. 
Svar: För att det ska vara möjligt att inte tillåta utdelning av valsedlar från de olika partierna så 
krävs det att alla pa rtier i Österåkers kommun är överens om detta och som det ser ut för 
tillfället så är det inget som partierna är överens om. 

2. E-postadresser. 
Då kallelserna til l ledamöter och ersättare i valnämnden skickas med e-post är det viktigt att 
det finns uppdaterade e-postadresser tillgängliga. 
Sker det någon förändring av e-postadress, vänligen kontakta kommunsekreteraren, antingen 
via mejl eller i samband med sammanträde i valnämnden. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


