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Kommunkansliet 

Datum   2021-10-11 rev. 2022-04-01 

Dnr KS 2021/0258 

 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Arvoden och ersättningar till Val- och demokratinämnden i samband 

med det allmänna valet 2022 
 

 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2022 arbetat fram en modell till arvoden och 
ersättningar för ledamöter och ersättare i Val- och demokratinämnden. Modellen är beräknad utifrån 
de arvodesnivåer som förekommer i nu gällande Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåker kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige. 
Kommunstyrelsen beredde ärendet på sammanträde 2021-10-25 i § 12:33 inför beslut i 
Kommunfullmäktige. Ärendet togs ej upp på fullmäktiges dagordning.  
Ärendet bereds nu om via Personalberedningen inför beslut i Kommunfullmäktige.  
 

Beslutsförslag 
Personalberedningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
1. Val- och demokratinämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den ambulerande 
    röstmottagningen erhåller arvode motsvarande sammanträdestid överstigande l h. 
 
2. Närvarande val- och demokratinämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen fram till kl. 24.00 
    med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. Därefter ersätts närvarande val- och 
    demokratinämndsledamot/ ersättare med ytterligare sammanträdes tid överstigande 1 h. 
 
3. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som på måndagen efter valdagen biträder vid  
    leverans av valsedlarna till Länsstyrelsen ersätts med motsvarande sammanträdestid understigande 
    l h. 
 
4. Val- och demokratinämndsledamot/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 på torsdagen ersätts 
    tjänstgörande val- och demokratinämndsledamot/ ersättare med motsvarande sammanträdes tid  
    överstigande 1 h. 
 
6. Val- och demokratinämndsledamot/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. 
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8. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför det allmänna valet 
    2022 ersätts med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. 
 
9. Finansieringen för det allmänna valet 2022 sker inom Val- och demokratinnämndens ram. 
 
 

Bakgrund 
Vid de olika förrättningarna, t.ex. ambulerande röstmottagning och vid den s.k. onsdagsräkningen 
föreslås att samma arvode utgår, dvs. motsvarande arvodet för ordinarie ledamot, oavsett om det är 
val- och demokratinämndens ledamöter eller ersättare som närvarar. Detta sker dock endast vid de 
olika förrättningarna.  
Vid sammanträden i Val- och demokratinämnden gäller de ordinarie arvodesreglerna. 
 
Ersättning vid ambulerande röstmottagning  
Val- och demokratinämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den ambulerande 
röstmottagningen erhåller arvode motsvarande överstigande 1 h sammanträdestid.  
 
Förslaget är att endast två representanter från Val- och demokratinämnden närvarar i samband med 
den ambulerande röstmottagningen.  
 
Ersättning på valdagen  
Förslaget är att närvarande val- och demokratinämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen fram till 
klockan 24.00 med motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h. Därefter ersätts närvarande Val- 
och demokratinämndsledamot/ersättare med ytterligare sammanträdestid överstigande 1 h.  
 
Måndags överlämning  
Förslaget är att Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som på måndagen efter valdagen 
biträder vid leverans av valsedlarna till Länsstyrelsen ersätts med motsvarande sammanträdestid 
understigande 1 h.  
 
Onsdags räkningen  
På onsdagen efter valdagen ska Val- och demokratinämnden ansvara för att genomföra den 
preliminära rösträkningen, även kallad onsdagsräkningen, vid vilken man bl.a. räknar de förtidsröster 
som avlämnats på valdagen. Det ska tilläggas att i det fall man inte hinner räkna klart under 
onsdagen finns det numera möjlighet att fortsätta räkningen under torsdagen enligt Vallagen 12 kap 
1 §. Färdigräknade röster ska dock överlämnas till Länsstyrelsen redan på onsdagen. 
 
 

Förvaltningens slutsatser 
I samband med genomförandet av det allmänna valet 2022 utför Val- och demokratinämndens 
ledamöter och ersättare en rad arbetsuppgifter utifrån sitt utpekade ansvar i Vallagen, som varken 
kan härledas till arvode för närvaro vid sammanträden eller ersättning för deltagande i av nämnd 
planerad kurs/konferens, vilka regleras i Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåker 
kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige. 
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Kommunfullmäktige får, i enlighet med Kommunallagens 4 kap 16 §, besluta att förtroendevalda i 
skälig omfattning ska få: 
   1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget utöver vad som 
      följer av 13 och 14 §§, 
   2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, 
   3. pension, och 
   4. andra ekonomiska förmåner. 
 
Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas, ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 
(2017:725) 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunkansliet att Val- och 
demokratinämndsledamot/ersättare ska erhålla föreslagna arvoden och ersättningar, utöver vad som 
redan är reglerat i arvodesbestämmelserna, när de genomför vissa arbetsuppgifter som är kopplade 
till nämndens ansvar i Vallagen för genomförande av det allmänna valet 2022.  
Nivån på de arvoden som föreslås är baserade på de nu gällande arvodesbestämmelserna.  
 
 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-25 § 12:33 
- Val- och demokratinämndens sammanträde 2021-09-30, § 3:6 

 

Bilaga 
Protokoll från Personalberedningen  
 

 

 

Staffan Erlandsson   Peter Freme 

Kommundirektör  Kanslichef 

 

                        

 

___________ 

Expedieras 

- Val- och demokratinämnden, 

- Personalenheten 
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