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Reseersättning för röstmottagare vid 
Europaparlamentsvalet 2019 
Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta 

 

att  godkänna reseersättning för röstmottagare vid Europaparlamentsvalet 2019 enligt 

tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05. 

 

Sammanfattning 

För att möta de kostnader som röstmottagare, rösträknare och övriga uppdragstagare 

har för fullgörandet av sitt uppdrag föreslås att valnämnden beslutar om 
reseersättning enligt upprättat förslag. Kilometeravstånden är i enlighet med de 

ersättningsregler som kommunfullmäktige beslutat om för kommunens 
förtroendevalda. 

Ärendet 

Reseersättning för röstmottagare 

En förutsättning för att få ersättning för resor är att man har haft extra kostnader för 

resan. Ersättning utgår inte för resor som betalas med t.ex. ett månadskort som 
används i andra sammanhang.  

Med förrättning menas: 

- Utbildningstillfälle 

- Uppdrag i röstmottagningslokal 
- Iordningställande av röstmottagningslokal 
- Ambulerande röstmottagning 

- Nattmottagning valnatten 
- Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) 

- Hämta nycklar/röstlängd etc 
- Annat tillfälle som valnämnden bedömer som likvärdigt 

Datum: Diarienummer: 

2019-03-05 VLN-2019-0035 

Kommunledningskontoret Valnämnden 

 

 
Handläggare:  

Samuel Lundström 

Sofie Blomgren 
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Resekostnadsersättning 

Följande gäller vid utbetalning av resekostnadsersättning: 

- Ersättning betalas ut om resan orsakas av en förrättning som berättigar till 

arvode enligt beslut av valnämnden. Ersättning betalas ut om resan orsakas 
helt av förrättningen enligt ovan. Det innebär att resan inte annars skulle ha 
gjorts, t.ex. till arbetet. För resa mellan fast bostad och röstmottagningsstället 
utgår ersättning fram och tillbaka en gång per dag. 

- Kostnader för resor med bil ersätts om avståndet från 

röstmottagarens/rösträknarens fasta bostad överstiger 6 km enkel väg.  
- Kostnader för resor med kollektivtrafik ersätts om avståndet från 

röstmottagarens/rösträknarens fasta bostad överstiger 3 km. 

- Undantag: Vid inlämning av material till valnämnden på kvällen den 26 maj 

utgår ersättning för samtliga som använder egen bil upp till 50 km enkel väg. 
- Röstmottagare bosatta utanför kommunen erhåller ersättning motsvarande 

UL:s 24-timmarsbiljett för alla zoner. 
- Kostnadsersättningen motsvarar den som arbetstagare i kommunen får för 

resor i tjänst med egen bil vilken är 18,50 kronor per mil (skattefri ersättning). 

Ersättning för parkering 

Ersättning för parkeringsavgift utgår om man har gjort en resa som ger 

resekostnadsersättning och har använt egen bil. Kommunen ersätter inte 

felparkeringsavgifter. 

Redovisning av begärd ersättning 

Om man har haft kostnader i samband med utbildning eller förrättning och vill ha 

resekostnadsersättning så ska detta anmälas på för ändamålet avsedd blankett. Där 

ska även en specificering göras över vilka sträckor som ersättning begärs för. Om 
ersättning begärs för parkeringsavgift eller för resor med kollektivtrafik ska kvitto 
redovisas i samband med att ersättningsblanketten lämnas in. 

Ekonomiska konsekvenser 

Arvoden och ersättningar till röstmottagare är den enskilt största budgetposten i 

valnämndensbudget och inryms i valnämndens budget för 2019. 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Åsa Nilsson Bjervner 
Kanslichef  
kommunledningskontoret 

 


