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Information och överläggningar
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A/ Ersättning för resor för hämtning och lämning av valmaterial
Reseersättning vid EU-val 2019, 2019.013 VN
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Valnämnden

Reseersättning vid EU-val 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari 2019, § 36, om nytt
ersättningssystem för röstmottagare vid val. I beslutet lämnas åt valnämnden att
fortsättningsvis besluta om ersättning för röstmottagare.
Valnämndens ordförande har tagit initiativ till förslag till beslut om kilometerersättning för
vissa resor som ordförande, eller av ordförande utsedd röstmottagare, i valdistrikt gör i
samband med EU-valet 2019.

Förvaltningens yttrande
Ordförande i respektive valdistrikt är ansvarig för att material för iordningsställande av
vallokalen hämtas och lämnas från valnämnden, varför ersättning föreslås lämnas för bilresor
i samband med detta.
Reseersättning i samband med EU-valet 2019 föreslås lämnas enligt följande:
Resa för hämtning och utkörning av valmaterial till vallokaler.
Resa för lämning av valmaterial efter röstmottagningens avslut på valdagen.
Reseersättning föreslås utgå i form av kilometerersättning och lämnas enligt den nivå och de
riktlinjer i övrigt som fastställts i Ersättningar till förtroendevalda 2019-2022 (med belopp för
2019), antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2018, § 164. Färdtidsersättning
föreslås inte utgå. Enligt dessa riktlinjer ersätts endast de resor som överstiger fem
kilometer.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär en ökad kostnad för valnämnden.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i valnämnden
Reseersättning i samband med EU-valet 2019 utgår till ordförande, eller av ordförande
utsedd röstmottagare, i valdistrikt enligt följande:
Resa för hämtning och utkörning av valmaterial till vallokaler.
Resa för lämning av valmaterial efter röstmottagningens avslut på valdagen.
Reseersättning utgår i form av kilometerersättning och lämnas enligt den nivå och de
riktlinjer i övrigt som fastställts i Ersättningar till förtroendevalda 2019-2022 (med belopp för
2019), antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2018, § 164. Färdtidsersättning
utgår inte.
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Beslutet ska skickas till
KLK-lön, valkansliet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-13
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