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Kommunkansliet Till Val- och demokratinämnden 

Datum 2019-02-25 
Dnr VDN 2019/0007 

Sammanställning över röstmottagare till respektive valdistrikt inför valet 
till Europaparlamentet den 26 maj 2019 

Sammanfattning 
Val- och demokratinämnden ska besluta om vilka som ska få arbe ta som röstmottagare vid valet till 
Europaparlamentet den 26 maj 2019. Inför det allmänna valet i september 2018 beslutade 
Valnämnden att det skulle vara minst 7 röstmottagare per vallokal samt finnas totalt 20 ersättare 
tillgängliga. 

Beslutsförslag 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Den som står på valbar plats vid valet till Eu ropaparlamentet 26 maj 2019 får inte arbeta som 
röstmottagare. 

2. Ledamot eller ersättare i Val- och demokratinämnden får inte arbeta som röstmottagare vid valet 
till Europaparlamentet 26 maj 2019. 

3. Godkänna sammanställningen till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i respektive 
valdistrikt vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019. 

4. För att få arbeta som röstmottagare vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 ska man 
genomgå en obligatorisk utbildning. 

5. Kommunsekreteraren, kommunregistratorn, kommunarkivarien och kommunfullmäktiges 
sekreterare får på delegation från Val- och demokratinämnden rätt att vid behov göra förändringar i 
sammanställningen över röstmottagare. 

Bakgrund 
Valnämnden beslutade 2017-12-13, § 3:8, att det ska vara minst 7 röstmottagare per vallokal och 
totalt 20 ersättare i samband med genomförande val. 

Förvaltningens slutsatser 
Vem som får arbeta som röstmottagare är inte reglerat i Vallagen men i Valmyndighetens "Handbok 
— Kommunens uppgifter vid val till Europaparlamentet 2019", sid 54, under punkten 6.8.1 kan man 
läsa följande: 
"Vem som helst kan arbeta som röstmottagare. Ett rimligt krav är dock att personen är över 18 år. 
Någon övre gräns får inte sättas. Det ska alltid ske en individuell bedömning av röstmottagarens 
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lämplighet. Många röstmottagare bor i den kommun de får uppdrag av, men detta är inget krav. Det 
är bra om kommunen har så bred rekryteringsbas som möjligt när röstmottagare utses 
(exempelvis gällande ålder, kön och etnicitet). 
Praxis för hur kommunerna rekryterar röstmottagare varierar i vissa avseenden. Exempelvis 
använder vissa valnämnder inte personer med politisk anknytning som röstmottagare medan 
andra valnämnder inte ser ett politiskt engagemang som hinder. 
Det väsentliga i detta sammanhang är att röstmottagarna agerar så att väljarnas förtroende för 
valprocessen upprätthålls. Den senaste vallagskommittén har inte funnit skäl att närmare föreslå 
några formella regler av jävskaraktär när det gäller röstmottagarna. En gräns som kommittén dock 
ansåg vara befogad är att en person som kandiderar på lista inte ska vara röstmottagare." 

Utifrån Valmyndighetens rekommendation samt efter diskussion i nämndens presidium föreslår 
kommunkansliet att förtroendevalda som står på valbar plats inte får arbeta som röstmottagare vid 
valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019. Ej heller ledamöter och ersättare i Val- och 
demokratinämnden får arbeta som röstmottagare vid valet till Europaparlamentet då ledamöter och 
ersättare i Val- och demokratinämnden ska arbeta på valdagen. 

Ersättning till röstmottagare ersätts enligt beslut i Valnämnden 2017-12-13, § 3:11, enligt följande: 

Extra ersättning om 400 kr utgår till röstmottagare som arbetar vid både det allmänna valet 2018 och 
val till Europaparlamentet 2019. 

Bilagor 
Sammanställning över röstmottagare inför valet till Europaparlamentet 26 maj 2019. 

Ordförande 
V. ordförande 
Röstmottagare 
Reserv 

3900 kr 
3300 kr 
2400 kr 
600 kr 

Peter Freme 
Kanslichef 

Fredrik Zethrasus 
Kommunsekreterare 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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