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www.uppsala.se  
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Arvoden för röstmottagare och övriga 
ersättningar för valet 2022  

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar 

1. att fastställa arvoden och övriga ersättningar i enlighet med föredragningen i 
ärendet. 

Ärendet 
Inför valet till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige behöver arvoden fastställas 
för röstmottagare, rösträknare samt övriga roller i samband med valdagen, 
förtidsröstningen och valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen). 
Utöver detta behöver det fastställas ersättningsnivåer för uppgifter så som 
iordningställande av vallokal. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn-, jämställdhets- och 
näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med föreliggande förslag till 
beslut.  

Föredragning 

Inför valdagen den 11 september behöver det rekryteras röstmottagare inklusive 
ordförande och vice ordförande till kommunens 152 valdistrikt. Dessa får ett fast 
arvode i ersättning. I de större distrikten kan det behövas extra rösträknare efter att 
vallokalerna har stängt. Dessa ersätts med ett timarvode. Tidigare val har en ersättning 
för förtäring till röstmottagare i vallokal betalats ut. Denna ersättning slås ihop med 
arvodet som därmed utökas med motsvarande summa, se tabell nedan.   
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Röstmottagare vid förtidsröstning, där ambulerande röstmottagare ingår, får ett 
timarvode. Samordnare vid förtidsröstning ansvarar för att leda och fördela arbetet i 
röstningslokalen. I och med det extra ansvar som uppgiften medför ersätts de med ett 
högre timarvode än röstmottagarna.  

Dagen innan valdagen behöver vallokalen ställas i ordning. Varje valdistrikt bestämmer 
själva hur många och vilka som gör i ordning lokalerna och dessa delar på den totala 
summan som distriktet tilldelats för iordningställande av vallokal.  

De som tjänstgör vid nattmottagning föreslås få ett timarvode. Även de som arbetar 
under valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) föreslås få ett 
timarvode. 

Ovan nämnda ersättningar förslås att justeras upp till en rimlig nivå i förhållande till 
kostnadsutvecklingen sedan valet 2018. 

För att täcka upp för bortfall av röstmottagare på valdagen föreslås att ett antal 
reserver rekryteras som kan hoppa in vid behov. Ersättning för detta utgår och krav 
ställs på att de ska vara tillgängliga under hela valdagen samt snabbt svara då de 
kontaktas. De reserver som kallas in får fullt röstmottagararvode. För ersättararvodet 
för ordförande och vice ordförande föreslås en ökning från 500 kr till 750 kr då det 
tidigare varit svårt att få tag på dessa när de behövts. Om en reserv inte svarar då de 
kontaktas utbetalas inget arvode.  

 

Arvoden och ersättningar 

Roll 2022 2019 
Ordförande  3 720 kr 3 200 kr 
Vice ordförande  3 220 kr 2 800 kr 
Övriga röstmottagare 2 520 kr 2 200 kr 
Reserver ordförande och vice ordförande 750 kr 500 kr 
Reserver röstmottagare 500 kr 500 kr 
Extra rösträknare 200 kr/h 185 kr 
Röstmottagare förtidsröstning inklusive 
ambulerande röstmottagare 

200 kr/h 185 kr 

Samordnare förtidsröstning 220 kr/h 185 kr/h 
Röstmottagare valnämndens preliminära 
rösträkning (onsdagsräkningen) 

200 kr/h 185 kr/h 

Ersättning för iordningsställande av vallokal 500 kr/vallokal 500 kr/vallokal 
Ersättning för förtäring till röstmottagare i 
vallokal 

0 kr/person 110 kr/person 

Ersättning för tjänstgöring vid mottagning på 
valnatten 

250 kr/h 
 

200 kr/h 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden till röstmottagare är den enskilt största budgetposten i valnämndens budget 
och inryms i valnämndens budget för 2022. 
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Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2022 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Åsa Nilsson Bjervner  
Kanslichef  
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