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§ 1 Delegationsordning för Valnämnden 
 Dnr VN 19/0002 

Beslut 

Valnämnden beslutar att anta kommunledningskontorets förslag till 

delegationsordning som sin egen. 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2018 trädde ny kommunallag i kraft (2017:725). En 

delegationsordning är nödvändig för att underlätta det dagliga arbetet och bör 

vara anpassad till ny lagstiftning som tex. den nya kommunallagen.  

Delegationsordningen utgör även underlag för möjlighet till att fatta beslut 

närmare den utförande verksamheten. På så sätt blir beslutsprocessen för 

kontorsorganisationen mer flexibel och mer effektiv, då vissa beslut kan fattas 

inom en kortare tidsintervall än att hela nämnden sammankallas. Som underlag 

för beslut har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till 

delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2019. 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att anta kommunledningskontorets förslag till 

delegationsordning som sin egen. 

Beslutet skickas till: 

 Kanslistaben 

 Upplands-Bro kommuns författningssamling 
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§ 2 Nämndbudget vid val till 
Europaparlamenten 2019 

 Dnr KS 18/0361 

Beslut 

Valnämnden fördelar nämndens budget enligt följande: 

Intäkter  

Statsbidrag 
Val till Europaparlament 

 

510 000  

Budget från Kommunstyrelsen 500 000  

Summa intäkter 1010 000  

Kostnader  

Valnämndsarvoden 

inkl. ev. reseersättningar 
75 000  

Arvoden till röstmottagare 

inkl. utbildningsarvode och reseersättningar 
410 500  

Lönekostnader valkansli 184 500 

Lokaler och tjänster 

tex. tjänst om hämtning och sortering av 
förtidsröster, sekretess kärl, avfallshämtning 

45 000  

Arbetsgivaravgifter 195 000  

Utbildning  

Lokal och materialkostnader  
40 000  

Övriga kostnader  
tex. utrustning i form av datorer, skrivare, 

material, telefoni m.m. 

60 000  

Summa kostnader 1 010 000  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018, Kf § 182 om 

kommunens budget för år 2019 och i då även den ekonomiska ramen för 

styrelse och nämnder. Därefter ska nämnderna fördela ramen man fått av 

Kommunfullmäktige i en nämndbudget. 

Valnämnden har av Kommunfullmäktige fått en ram på 500 000 kronor för 

2019. Därutöver har kommunen rätt till statsbidrag enligt förordning 

(2017:1265) för kommunernas medverkan vid 2109 års val till 

Europaparlamentet. Uppskattningen idag är att Upplands-Bro kommun är 

berättigade till ett bidrag på cirka 510 000 kronor. 

Nämnderna ska även sätta nämndspecifika nämndmål med mätbara indikatorer 

för att kunna mäta om man uppnår måluppfyllelsen efter genomfört val.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2019 
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Förslag till beslut 

Valnämnden fördelar nämndens budget enligt följande: 

Intäkter  

Statsbidrag 
Val till Europaparlament 

 

510 000  

Budget från Kommunstyrelsen 500 000  

Summa intäkter 1010 000  

Kostnader  

Valnämndsarvoden 

inkl. ev. reseersättningar 
75 000  

Arvoden till röstmottagare 

inkl. utbildningsarvode och reseersättningar 
410 500  

Lönekostnader valkansli 184 500 

Lokaler och tjänster 

tex. tjänst om hämtning och sortering av 
förtidsröster, sekretess kärl, avfallshämtning 

45 000  

Arbetsgivaravgifter 195 000  

Utbildning  

Lokal och materialkostnader  
40 000  

Övriga kostnader  
tex. utrustning i form av datorer, skrivare, 

material, telefoni m.m. 

60 000  

Summa kostnader 1 010 000  

 

Beslutet skickas till: 

 Valkansliet 
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§ 3 Mottagning av värdeförsändelser vid 
val till Europaparlamentet 2019 

 Dnr VN 18/0007 

Beslut 

Valnämnden utser följande tjänstepersoner som mottagare av värdeförsändelser 

som distribueras av Postnord eller Valmyndigheten i samband med val till 

Europaparlamentet 2019: 

1. Anna-Lena Örvander 

2. Julia Parkin 

3. Karl Öhlander 

Sammanfattning 

För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster krävs ett 

protokoll från Valnämnden där det framgår vem som får kvittera ut 

försändelserna. Den som kvitterar ut ska också kunna legitimera sig.  

Med anledning av detta behöver valnämnden fatta beslut om vilka som får 

kvittera ut värdeförsändelser. Kommunledningskontoret föreslår att följande 

tjänstepersoner utses för kvittering av värdeförsändelser: 

Anna-Lena Örvander 

Julia Parkin 

Karl Öhlander 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2019 

Förslag till beslut 

Valnämnden utser följande tjänstepersoner som mottagare av värdeförsändelser 

som distribueras av Postnord eller Valmyndigheten i samband med val till 

Europaparlamentet 2019: 

1. Anna-Lena Örvander 

2. Julia Parkin 

3. Karl Öhlander 

Beslutet skickas till: 

 Valkansliet 
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§ 4 Principer för rekrytering inför val till 
Europaparlamentet 2019 

 Dnr VN 18/0010 

Beslut 

Valnämnden antar dessa principer för rekrytering inför val till 

Europaparlamentet 2019. 

Sammanfattning 

Ett av de ansvarsområden som omfattar den lokala valmyndigheten i varje 

kommun är rekrytering av röstmottagare inför valdagen och förtidsröstningen. 

Av denna anledning bör principer för hur rekryteringen ska gå till antas och 

användas som vägledning och stöd vid denna rekrytering.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2019. 

Förslag till beslut 

Valnämnden antar dessa principer för rekrytering inför val till 

Europaparlamentet 2019. 

Beslutet skickas till: 

 Valnämndens kansli. 
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§ 5 Arvoden vid val till Europaparlamentet 
2019 

 Dnr VN 18/0009 

Beslut 

Arvodesnivåerna vid val till Europaparlamentet 2019 fastställs till: 

 3 600 kronor till 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 röstmottagning i förtidsröstningslokal 

Sammanfattning 

Föreslagna arvodesnivåer grundar sig i en jämförelse, som gjordes inför val till 

riksdag, kommun och landsting 2018, med ett antal kommuner i Stockholms 

län avseende arvoden i samband med val. De föreslagna arvodesnivåerna är 

samma nivåer som beslutades inför valen till riksdag, kommun och landsting 

den 9 september 2018. I dessa arvoden, undantaget timarvodet för 

förtidsröstningen, ingår utöver arbete under hela valdagen även nedlagd tid i 

samband med obligatoriska utbildningstillfällen.  

Beslutet om arvodesnivåer inför valen 2018 innebar en höjning jämfört med 

föregående val. Denna höjning var rimligen tilltagen i relation till 

Valnämndens budget och Kommunledningskontoret föreslår att samma 

arvodesnivåer fastställs för valet till Europaparlamentet 2019. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2019. 

Förslag till beslut 

Arvodesnivåerna vid val till Europaparlamentet 2019 fastställs till: 

 3 600 kronor till 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 röstmottagning i förtidsröstningslokal 

Beslutet skickas till: 

 Personalstaben, löneenheten 
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§ 6 Revidering av sammanträdestider för 
2019 

 Dnr VN 19/0003 

Beslut 

Valnämnden reviderar tidigare beslut om tidpunkter sammanträden med 

Valnämnden under 2019 enligt följande förslag: 

 Den 18 februari 2019 kl. 18:30 hålls ett nyinsatt sammanträde 

 Den 18 mars kl. 18:30 ersätter tidigare beslutade sammanträde den 25 

mars 2019  

 Den 29 april ersätter tidigare beslutade sammanträde den 23 april 2019 kl. 

18:30 

 Den 20 maj 2019 kl. 18:30 och den 17 juni 2019 kl. 18:30 kvarstår enligt 

tidigare beslut. 

Sammanfattning 

Behov har uppkommit för att revidera tidigare beslutade sammanträdestider 

utifrån den ny sammansatta valnämnden och det löpande arbetet inför 

Europaparlamentsvalet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2019 

Förslag till beslut 

Valnämnden reviderar tidigare beslut om tidpunkter sammanträden med 

Valnämnden under 2019 enligt följande förslag: 

 Den 18 februari 2019 kl. 18:30 hålls ett nyinsatt sammanträde 

 Den 18 mars kl. 18:30 ersätter tidigare beslutade sammanträde den 25 

mars 2019  

 Den 29 april ersätter tidigare beslutade sammanträde den 23 april 2019 kl. 

18:30 

 Den 20 maj 2019 kl. 18:30 och den 17 juni 2019 kl. 18:30 kvarstår enligt 

tidigare beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Valnämndenskansli 
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§ 7 Rapporter 
   

 Anna-Lena Örvander informerar om dokumenthanteringsplanen. 

 Anna-Lena Örvander informerar om startkit för valsedlar. 

 Anna-Lena informerar om diskussionen kring valstugor, torgmöten, och 

affischering. 

  



  PROTOKOLL 11 (11)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 8 Delegationsbeslut 
1. Dokumenthanteringsplan för Valnämnden   
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