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Sammanträdesdatum  

2019-05-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

  
Justeringens plats och tid Tisdag den 14 maj 2019, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 9 - 11 
  
Sekreterare  
 Maria Westberg 
  
Ordförande  
 Ingvar Smedlund 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Bevis om anslag  

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-07 
Anslaget sätts upp 2019-05-15 
Anslaget tas ned 2019-06-06 
Sista dag att överklaga 2019-06-05 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Plats och tid Sammanträdesrummet Backsippa, Linbanegatan 12, tisdagen den 7 maj 

2019, klockan 10.00–10.05 
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, 1:e vice ordförande (C) 
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 
Jenny Gavelin (L) 
Matz Keijser (S) 
Anders Wikman (NE) 
Anders Lindén (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga deltagare Peter Lund, kommundirektör 

Isabell L Eklund, förvaltningschef 
Malin Kvist, sekreterare/utredare 
Maria Westberg, kommunsekreterare 
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Paragraf 9  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 10  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 11 Ärendenummer KS2019/315 

Arvode för ledamöter i valnämnden  på valdagar 2019-
2022 

Beslut 
1. Valnämndens ordförande och vice ordförande får 3,8 procent av basarvodet per 

valtillfälle för arbete på valdagarna under perioden 2019 – 2022. 

2. Valnämndens ledamöter som tjänstgör arvoderas med samma belopp som 

ordföranden i valdistrikten erhåller på valdagarna under perioden 2019 – 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har den 29 april 2019 inkommit med en skrivelse i 

ärendet. Av skrivelsen framgår att från valnämndens protokoll den 12 februari 

2019, paragraf 14, framgår att nämnden anhåller om att valnämndens ledamöter 

under valdagen den 26 maj 2019 arvoderas för sin tjänstgöring med samma 

belopp som ordföranden i valdistrikten erhåller samma dag. 

Arvode för perioden 2019 – 2022 regleras av ”Regler för arvoden och partistöd i 

Enköpings kommun”, antagna av kommunfullmäktige den 19 november 2018, 

paragraf 202. Av bestämmelserna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott fått 

i uppdrag att besluta om särskilt arvode till valnämndens ordförande i anslutning till 

att val genomförs. 

Kommunledningsförvaltningen s bedömning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i ”Regler för arvoden och partistöd i 

Enköpings kommun, mandatperioden 2019-2022” fått i uppdrag att besluta om 

särskilt arvode till valnämndens ordförande i anslutning till att val genomförs. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ersättningen är densamma som 

föregående mandatperiod. Detta innebär att arbetet på valdagen ges särskild 

ersättning till både ordförande och vice ordförande med 3,8 procent av basarvode. 

I paragraf 3 ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” anges de 

sammanträden och förrättningar som ger rätt till ersättning. Valdagsarbetet nämns 

inte specifikt och kommunledningsförvaltningen anser att paragraf 3 inte är 

tillämplig för ledamöternas arbete på valdagen. Valnämndens ledamöter tjänstgör 

under valdagen från klockan 07.00 till någon gång in på natten nästkommande 

dag. Med beaktande av tjänstgöringens längd på valdagen föreslår 

kommunledningsförvaltningen att en särskild ersättning betalas ut till valnämndens 
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ledamöter för arbetet under valdagen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 

ersättningen är den samma som vallokalernas ordförande under valdagen, för 

närvarande 2 500 kronor per person. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 

ovanstående arvode ska gälla vid alla valdagar under mandatperioden 2019 – 

2022. 

Kommunledningsförvaltningen s förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 

1. Valnämndens ordförande och vice ordförande får 3,8 procent av basarvodet per 

valtillfälle för arbete på valdagarna under perioden 2019 – 2022. 

2. Valnämndens ledamöter som tjänstgör arvoderas med samma belopp som 

ordföranden i valdistrikten erhåller på valdagarna under perioden 2019 – 2022. 

__________ 
 
Kopia till: 
Valnämnden, för åtgärd 
Löneservice, för kännedom 
Förvaltningscontroller, för kännedom 


