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Kommunkansliet 

Datum 2021-09-24 

Dnr VDN 2021/0008 

Till Val- och demokratinämnden 

 

 

Arvoden och ersättningar till röstmottagare i samband med det 

allmänna valet 2022 
 

 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2022 arbetat fram förslag till arvoden och ersättningar.  
Det liggande förslaget baseras på arvoden och ersättningar som utgick i samband med valen under 
2019 men har uppräknats för att vara i paritet med grannkommunernas nivåer. 

 

Beslutsförslag 
 

Val- och demokratinämndens beslut 
 
1. Nivån på ersättningar till röstmottagare och reserver i samband med det allmänna valet 2022 utgår 
enligt följande: 
 
Ordförande       4300 kronor  
v. ordförande     3500 kronor 
Röstmottagare   3000 kronor 
Reserv                 600 kronor 
 
2. På valdagen utgår ersättning till kontaktpersonerna i vallokalerna motsvarande kvalificerad övertid 
enligt kollektivavtal. 
 
3. Reseersättning erhålls endast om avståndet från röstmottagarens fasta bostad till vallokal är  
minst 6 km. 
 
4. Finansieringen för det allmänna valet 2022 sker inom Val- och demokratinämndens ram. 
 
 

Bakgrund 
Val- och demokratinämnden ska ta ställning till arvoden och ersättningar i samband med det 
allmänna valet 2022.  
 
Förslagen till ersättningar de som arbetar i vallokal har räknats upp med 400 kr för ordförande, 200 
kronor för vice ordförande och 600 kronor för röstmottagare jämfört med valen 2019. För reserv är 
ersättningen densamma som vid valet till Europaparlamentet 2019. 
 
För reserver utgår en lägre ersättning eftersom de ska finnas tillgängliga på valdagen i det fall någon 
av de ordinarie röstmottagarna är sjuk. Om en reserv kallas in för att tjänstgöra kommer denne att få 
en ersättning motsvarande en röstmottagare. 
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Ersättning till kontaktpersoner i vallokalerna  
I vallokalerna måste det finnas kontaktpersoner som ansvarar för larmning, flaggning, osv. Dessa 
personer som ofta utgörs av skolvaktmästare eller rektorer, har rätt till ersättning. Ersättningen 
utgörs av kvalificerad övertid enligt gällande kollektivavtal.  
 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet föreslår att ersättningsnivåerna för ordföranden, vice ordföranden och 
röstmottagare justeras upp för att vara i paritet med grannkommunerna. 
 
Arvoden i grannkommuner 
Kommunkansliet har stämt av med några grannkommuner när det gäller arvoden inför det allmänna 
valet 2022. 
 

Kommun Ordförande V. ordförande Röstmottagare Kommentar 

Nacka 4400 kr 3800 kr 3200 kr Extra rösträknare 
1200 kr 

Solna 3500 kr 3200 kr  2500 kr Lokalansvarig 
2500 kr 

Stockholm 4400 kr 3800 kr 3200 kr Eventuellt en 2:e 
v. ordförande 

Österåker 4300 kr 3500 kr  3000 kr Reserv 600 kr 

 
 
 
 
Peter Freme   Fredrik Zethraeus 

Kanslichef   Kommunsekreterare/valsamordnare 
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