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Valnämnden 

Arvoden för röstmottagare och övriga ersättningar för valet till 

Europaparlamentet 2019 

 
Förslag till beslut 
Valnämnden föreslås besluta 
 

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

 

 

Sammanfattning 

Inför valet till Europaparlamentet behöver arvoden fastställas för röstmottagare, rösträknare 

samt övriga roller i samband med valdag, förtidsröstning och valnämndens preliminära 

rösträkning (onsdagsräkningen). Utöver detta behöver det fastställas ersättningsnivåer för 

uppgifter så som iordningställande av vallokal. 

 

Ärendet 

Inför valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 sågs arvodes- och 

ersättningsnivåerna över. Valnämndens beslutade 2018-01-31 § 4 att höja de flesta nivåerna. 

Valkansliet bedömer att nivåerna från föregående val kan ligga kvar med ett par justeringar. 

 

Inför valdagen den 26 maj behöver det rekryteras röstmottagare inklusive ordförande och vice 

ordförande till kommunens 161 valdistrikt. Dessa arvodesnivåer föreslås ligga kvar. 

 

I de större distrikten kan det behövas extra rösträknare efter att vallokalerna har stängt. Dessa 

ersätts med ett timarvode. Arvodet som höjdes inför valet 2018 föreslås ligga kvar. 

 

Röstmottagare vid förtidsröstning, där ambulerande röstmottagare ingår, får ett timarvode. 

Arvodet som höjdes inför valet 2018 föreslås ligga kvar. Den extra tid som samordnare vid 

förtidsröstning lägger ned ersätts med timarvode. Ambulerande röstmottagare planeras att 

ersätta institutionsröstning, vilket gör att röstmottagare för institutionsröstning inte finns med 

i förslaget.  

 

Dagen innan valdagen behöver vallokalen ställas i ordning inför valdagen. Ersättningen som 

höjdes inför valet 2018 föreslås ligga kvar. Varje valdistrikt bestämmer själva hur många och 

vilka som gör i ordning lokalerna.  

 



De som tjänstgör vid nattmottagning föreslås få ett timarvode istället för en fastställd summa. 

Valkansliet uppskattar att det innebär en lägre kostnad då nattmottagningen bedöms pågå 

under en kortare tid än under valet 2018.  

 

Även de som arbetar under valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) föreslås 

få ett timarvode då även denna bedöms pågå under en kortare tid och att kostnaden därmed 

blir lägre. 

 

Ersättning utgår liksom föregående val för förtäring till röstmottagare i vallokal. Denna 

ersättning förslås vara oförändrad. 

 

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 att de ska 

vara tillgängliga under hela valdagen. De reserver som kallas in får fullt röstmottagararvode. 

 

Arvoden och ersättningar 

Ordförande  3 200 kr 

Vice ordförande  2 800 kr 

Övriga röstmottagare 2 200 kr 

Reserver röstmottagare 500 kr 

Extra rösträknare 185 kr/h 

Röstmottagare förtidsröstning inklusive 

ambulerande röstmottagare 

185 kr/h 

Röstmottagare valnämndens preliminära 

rösträkning (onsdagsräkningen) 

185kr/h 

Ersättning för iordningsställande av vallokal 400 kr 

Ersättning för förtäring till röstmottagare i 

vallokal 

110 kr/person 

Ersättning för tjänstgöring vid mottagning på 

valnatten 

200kr/h 

 

 

Ekonomiska konsekvenser  

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

inryms i valnämndens budget för 2019.   
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Åsa Nilsson Bjervner    

Kanslichef   


