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KS § 7: I9 Dnr KS 202l/0258

Arvoden och ersättningar till Val- och demokratinämnden i

samband med det allmänna valet 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Val- och demokratinämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör vid den
ambulerande röstmottagningen erhåller arvode motsvarande sammanträdestid
överstigande 1 h.

2. Närvarande val- och demokraünämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen
fram till kl. 24.00 med motsvarande samm'anträdesüd överstigande 1 h.

Därefter ersätts närvarande val- och demokratinänmdsledamot/ ersättare med
ytterligare sammanträdes tid överstigande 1 h.

3. Val- och demokraünämndsledamot/ersättare som på måndagen efter

valdagen biträder vid leverans av valsedlama till Länsstyrelsen ersätts med
motsvarande sammanträdesü'd undersdgande 1 h.

4. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med
den preliminära rösträknjngen (den s.k. onsdagsräkningen) ersätts med
motsvarande sammanträdesüd överstigande 1 h.

5. I det fall den preliminära rösträknjngen (den s.k. onsdagsräkningen)
fortsätter på torsdagen ersätts tjänstgörande val- och
demokradnämndsledamot/ ersättare med motsvarande sammanträdes tid

överstigande 1 h.

6. Val- och demokraünämndsledamot/ersättare som biträder vid leverans av
valsedlarna till Länsstyrelsen på onsdagen, och Vid ett eventuth 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. 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.
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Sammanfattning

Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2022 arbetat fram en modell till

arvoden och ersättningar för ledamöter och ersättare 1 Val- och
demokraünämnden. Modellen är beräknad utifrån de arvodesnivåer som
förekommer 1 nu gällande Bestämmelser avseende arvoden och ersätttüngar till

Österåker kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier

representerade 1 fullmäktige. Kommunstyrelsen beredde ärendet på
sammanträde 2021-10-25 1 § 12:33 inför beslut 1 Kommunfullmäktige. Ärendet
togs ej upp på fullmäktiges dagordning. Ärendet bereds nu om v1a

Personalberedningen inför beslut 1 Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnh1gs tjänsteutlåtande daterat 2021-10-11 rev. 2022-
04-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-05-1 1, § 5:11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag

innebärande att

1. Val- och demokratinämndens ledamöter/ersättare som tjänstgör Vid den
ambulerande rösünottagnmgen erhåller arvodemotsvarande sammanträdestid
överstigande 1 h.

2. Närvarande val- och demokxaünämndsledamot/ersättare ersätts på valdagen
fram tLll kl. 24.00 med motsvarande sammanträdestld överstigande 1 h.

Därefter ersätts närvarande val- och demokratinämndsledamot/ ersättare med
ytterligare sannnanträdes tid överstigande 1. h.

3. Val- och demokratinämndsledamqt/ersättare som på måndagen efter

valdagen biträder vid leverans av valsedlarna till Länsstyrelsen ersätts med
motsvarande sammanträdestid understigande 1 h.

4. Val- och demokratinänmdsledamot/ersättare som tjänstgör i samband med
den preliminära rösttäkningen (den s.k. onsdagsräkningen) ersätts med
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h.

5. I det fall den preliminära röst-.räkningen (den s.k. onsdagsräkningen)
fortsätter på torsdagen ersätts tjänstgörande val- och
demokraünämndsledamot/ ersättare med motsvarande sammanträdes tid

överstigande 1 h.

6. Val- och demokraünämndsledamot/ersättare som biträder vid leverans av
valsedlarna till Länsstyrelsen på onsdagen, och vid ett eventueut behov på
torsdagen, ersätts med motsvarande sammanträdesüd understigande 1 h.
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7. Rcseersättrüng erhålls endast om avståndet från den förtroendevaldes fasta

bostad till vallokal är minst 6 km.

8. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som deltar på utbildning inför

det allmänna valet 2022 ersätts med motsvarande samtnanttädestid

överstigande 1 h.

9. Finansieringen för det allmänna valet 2022 sker inom Val- och
demokradnnämndens ram.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras
Val- och demokratinämnden, -

Personalenheten
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