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Valnämnden 

Arvoden för röstmottagare och övriga ersättningar för val till 

riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 

 
Förslag till beslut 
Valnämnden föreslås besluta 
 

att  fastställa arvoden och övriga ersättningar i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2018-01-

26. 

 

 

Sammanfattning 

Inför valdagen den 9 september och förtidsröstningen behöver det rekryteras ordförande och 

vice ordförande till kommunens 161 valdistrikt samt övriga röstmottagare till valdistrikten. 

Det behövs även röstmottagare till förtidsröstning, institutionsröstning och onsdagsräkning. 

Utöver det så behöver bland annat vallokaler iordningsställas, utkörningar till vallokaler göras 

och valmaterial tas emot på valnatten. För dessa insatser utgår arvoden och ersättningar.  

 

Ärendet 

Inför valdagen den 9 september och förtidsröstningen behöver det rekryteras ordförande och 

vice ordförande till kommunens 161 valdistrikt samt övriga röstmottagare till valdistrikten. 

Arvodet för ordförande föreslås höjas till 3200 kr, till vice ordförande föreslås det höjas till 

2800 kr och till övriga röstmottagare till 2200 kr. Det kan även behövas extra räknare som 

kan stötta upp när rösterna ska räknas efter att vallokalerna har stängt för kvällen. Dessa 

ersätts med ett timarvode. Under lördagen (dagen innan valdagen) behöver vallokalen ställas i 

ordning för att vara redo när den öppnar på söndag morgon. Varje valdistrikt bestämmer 

själva vilka som gör i ordning lokalerna och för det utgår en ersättning.  

 

Vid utkörning till vallokalerna under valdagen kan valnämnden behöva medhjälpare för att 

komma ut till samtliga lokaler. Dessa medhjälpare får en ersättning för sin insats. På valnatten 

tar valnämnden emot valdistrikten som lämnar in valsedlar, röstlängder med mera. Till den så 

kallade nattmottagningen behövs ett antal personer som utöver valnämnden tar emot 

distrikten.  

 

En höjning föreslås av i stort sett samtliga arvoden och ersättningar till röstmottagare med 

flera.  

 



Arvoden och ersättningar 

Ordförande    3 200 kr 

Vice ordförande   2 800 kr 

Övriga röstmottagare   2 200 kr 

 

Extra rösträknare   185 kr/timme 

Röstmottagare förtidsröstning   185 kr/timme 

Röstmottagare institutionsröstning  1900 kr 

Röstmottagare onsdagsräkningen  1900 kr 

 

Ersättning för iordningsställande av vallokal 400 kr  

Ersättning för förtäring till röstmottagare i vallokal 110 kr/person 

Ersättning till medhjälpare vid utkörning av  

förtidsröster till vallokaler   1200 kr 

Ersättning till medhjälpare vid utkörning av  

förtidsröster till vallokaler samt mottagning  

på valmaterial på valnatten   2000 kr 

Tjänstgöring vid mottagning av valmaterial  

på valnatten    1200 kr 

 

Ekonomiska konsekvenser  

Arvoden till röstmottagare är den enskilt största budgetposten i valnämndens budget och 

inryms i valnämndens budget för 2018.  
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