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Kommunstyrelsen

Rätt till ersättning för utbildning inför allmänna val
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den person som Socialdemokraterna vill nominera till valnämndens
ordförande ska få ersättning för Länsstyrelsens och Valmyndighetens utbildningsdag 18 oktober 2016
inför de allmänna valen 2018. Personen har rätt till timersättning i form av schablon alternativt
förlorad arbetsförtjänst samt milersättning.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens ordförande har avsagt sig samtliga uppdrag som personen har i kommunen.
Kommunfullmäktige kommer ta upp avsägelsen på sitt sammanträde 20 oktober och även välja en ny
ordförande för valnämnden.
Länsstyrelsen i Halland och Valmyndigheten kommer dock ha en gemensam utbildningsdag den 18
oktober 2016. Under denna dag kommer de ta upp alla saker som valnämnden kommer behöva tänka
på, från val av vallokaler till valnämndens preliminära rösträkning som sker på onsdagen efter
valdagen. Övriga halländska kommuner kommer också vara med, vilket gör det möjligt för de som är
med under dagen att skapa kontakter.
Det är väldigt viktigt att både ordförande och vice ordförande i valnämnden kan vara med på
utbildningen.
Men eftersom den nye ordföranden inte är formellt vald på sitt uppdrag har personen inte heller rätt till
ersättning. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen tar ett beslut om att
personen får ersättning i form av timersättning samt milersättning.
Enligt valberedningens arbetsformer som beredningen beslutade om vid sitt sammanträde 9 december
2014 (§ 38) ”äger” ett parti den plats som man fått i en nämnd. Det innebär att om en ledamot avsäger
sig sitt uppdrag är det dennes parti som utser en ersättare. Det är Socialdemokraterna som ”äger”
platsen som ordförande.
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