
  PROTOKOLL 1 (7)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-22 

 

Utses att justera Anna Thorburn (C)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-02-23 

kl. 10:30 
Paragrafer 
 

 §§ 6 – 9 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Olle Nykvist 

Ordförande 

 ..................................................................  

Bengt Johansson (S) 

Justerare 

 ..................................................................  

Anna Thorburn (C) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-02-22 

Datum för anslagsuppsättande: 2018-02-23 Datum för anslagsnedtagande: 

 

2018-03-16 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

Olle Nykvist 
 

 

Plats och tid Dävensö, 2018-02-22, kl. 18:30 – 18:50 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Bengt Johansson (S), ordförande 

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Anna Thorburn (C) 

Gloria Cederlind (V) 

Lisbeth Waern (M) 

Anna-Maj Lilly (KD) 

Mary Svenberg (S) 

Erik Karlsson (V) 

Övriga deltagare Olle Nykvist, Sekreterare 

Anna-Lena Örvander, Utvecklare 

Karl Öhlander, Utvecklingschef 
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2018-02-22 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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  PROTOKOLL 3 (7)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 6 Arvoden vid 2018 års val 
 Dnr KS 18/0005 

Beslut 

Arvodesnivåerna vid 2018 års val fastställs till: 

 3 600 kronor för ordförande i valdistrikt 

 3 000 kronor till vice ordförande i valdistrikt 

 2 400 kronor till röstmottagare i valdistrikt 

 500 kronor för jourhavande röstmottagare 

 170 kronor/ timme för röstmottagare i förtidsröstningslokal 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har jämfört arvodesnivåerna mellan ett antal 

kommuner i Stockholms län avseende arvoden i samband med val. Värt att 

notera är dock att alla valnämnder ännu inte fattat beslut om arvodena. 

Valkansliet föreslår en höjning av arvodena till samma nivåer för 2018 som 

Järfälla kommun beslutat om, med en liten skillnad gällande ersättning för den 

obligatoriska utbildningen, som föreslås ingå i grundarvodena. 

Uppdrag 2014 års arvodesnivå 2018 års arvodesnivå 

(förslag) 

ordförande i 

valdistrikt 

2 700 kronor 3 600 kronor 

vice ordförande i 

valdistrikt 

2 400 kronor 3 000 kronor 

röstmottagare i 

valdistrikt 

2 100 kronor 2 400 kronor 

jourhavande 

röstmottagare 

500 kronor 500 kronor 

röstmottagare i 

förtidsröstningslokal 

149 kronor/ timme 170 kronor/timme 

Att använda sig av samma nivåer bedöms underlätta vid rekrytering av 

ordförande, vice ordförande och röstmottagare, då värdet av uppdragen likställ 

oavsett vilken kommun man väjer att tjänstgöra vid. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018. 



  PROTOKOLL 4 (7)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 

Arvodesnivåerna vid 2018 års val fastställs till: 

 3 600 kronor för ordförande i valdistrikt 

 3 000 kronor till vice ordförande i valdistrikt 

 2 400 kronor till röstmottagare i valdistrikt 

 500 kronor för jourhavande röstmottagare 

 170 kronor/ timme för röstmottagare i förtidsröstningslokal 

Beslutet skickas till: 

 Personalstaben, löneenheten 
  



  PROTOKOLL 5 (7)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 7 Förtidsröstning vid val till riksdag, 
kommun och landsting 2018 

 Dnr KS 18/0007 

Beslut 

Förtidsröstning kommer att arrangeras i Kommunhuset, Furuhällsplan 1, och i 

Dagcentralen, Florasalen, Blomstervägen i Bro samt vid ett tillfälle i Upplands-

Brogymnasiets bibliotek, på tider enligt kommunledningskontorets förslag. 

_______________ 

Sammanfattning 

Valnämnden har ansvaret för att genomföra förtidsröstning i kommunen. 

Lokalerna ska vara så många till antalet och ha en geografisk spridning att de 

klarar av att ta emot det förväntade antalet förtidsröstande i området. 

Förtidsröstning får starta tidigast den 22 augusti 2018. Öppettider ska beslutas 

av Valnämnden och ett förslag har därför tagits fram av 

kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Valkansliet 
  



  PROTOKOLL 6 (7)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 8 Rapporter 
   

 Anna-Lena Örvander, Utvecklare, informerar om status på valprojektet 

där bland annat rekrytering av röstmottagare och ordföringar till 

valdistrikten pågår. 

  



  PROTOKOLL 7 (7)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-02-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 9 Anmälningar 
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