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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Axel Stenbeck 

Valnämnden

Arvoden och ersättningar för röstmottagare i vallokal och 
förtidsröstning 
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden fastställer arvoden och ersättningar till röstmottagare vid 2019 års val till 
Europaparlamentsvalet till följande belopp:

 Ordförande i valdistrikt: 3 345 kronor, exklusive personalomkostnader.
 Vice ordförande i valdistrikt: 3 011 kronor, exklusive personalomkostnader.
 Röstmottagare i valdistrikt: 2 342 kronor, exklusive personalomkostnader.
 Traktamente för röstmottagare under valdagen: 85 kronor 
 För resor till och från obligatoriska utbildningar som valnämnden genomför samt 

vid hämtande och lämnande av valmaterial i anslutning till valdagen den 26 maj 
2019, utgår reseersättning enligt kommunens resereglemente.

 För röstmottagare vid förtidsröstning utgår en ersättning på 200 kronor per timma, 
exklusive personalomkostnader.

Sammanfattning av ärendet
Inför valet 2010 beslutade valnämnden att arvoderingen av röstmottagare i vallokal 
skulle motsvara en viss andel av riksdagsmannaarvodet enligt följande:

 Ordförande i valdistrikt: 5,0 %.
 Vice ordförande i valdistrikt: 4,5 %.
 Röstmottagare i valdistrikt: 3,5 %.

Riksdagsmannaarvodet för 2019 är 66 900 kronor. Det betyder följande summor 
baserade på ovanstående fördelningsnyckel:

 Ordförande i valdistrikt: 3 345 kronor.
 Vice ordförande i valdistrikt: 3011 kronor.
 Röstmottagare i valdistrikt: 2 342 kronor.

Till beloppen kommer sedan påslag för personalomkostnader. Utöver ovanstående 
arvoden utgår också ett traktamente på 85 kronor under valdagen. Vidare, 
reseersättning enligt kommunens resereglemente för resor till och från obligatoriska 
utbildningar som valnämnden anordnar samt resor för att hämta och lämna valmaterial 
under valdagen.
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För röstmottagare vid förtidsröstningen utgår en ersättning på 200 kronor per timma, 
exklusive personalomkostnader. Ersättningen utgår även vid utbildning av 
röstmottagare vid förtidsröstning samt reseersättning enligt kommunens 
resereglemente för resor till och från obligatoriska utbildningar som valnämnden 
anordnar.

Under det allmänna valet 2018 samt vid regionala träffar med valsamordnare i 
Sörmland, har det framförts synpunkter att ersättningen för röstmottagare är för låg. 

Med anledning av framförda synpunkter kommer valkansliet, inför nästa allmänna val, 
göra en översyn av arvodena och ersättningarna för röstmottagare i vallokal och 
förtidsröstning.

 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt
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Valnämnden

Revidering av sammanträdesdagar 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att planerat sammanträde den 23 april stryks och att 
sammanträde vid onsdagsräkningen den 29 maj läggs till i sammanträdeskalendern för 
2019.

Sammanfattning av ärendet
Då samtliga nödvändiga beslut för att genomföra EU-valet 2019 är tagna föreslås 
valnämndens sammanträde den 23 april strykas ur sammanträdesplaneringen.

Enligt vallagen 12 kap räknas onsdagsräkningen som ett formellt sammanträde som 
skall protokollföras. Därmed bör dagen läggas till i sammanträdeskalendern.

Ärendets handlingar
 Valnämndens beslut 2018-08-28 § 13
 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt



Protokollsutdrag 1 (1)

VALNÄMNDEN 2018-08-28

§ 13
Sammanträdesdagar för valnämnden 2018-2019 
(KS/2018:350)
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att godkänna sammanträdesdagar för valnämnden under 2018-
2019.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 äger EU-valet rum söndagen den 26 maj. Det innebär att valnämnden 
behöver sammanträda i slutet av 2018 samt i början av 2019 för att samtliga beslut 
ska kunna tas vid rätt tid samt att information ska kunna ges löpande inför valet.
I antagen sammanträdesplanering för 2018 är sista inplanerade sammanträdet i 
augusti månad.

Sammanträdesdagar för valnämnden 2018-2019

2018-11-20
2019-02-12
2019-04-23
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Valnämnden

Behörighet att företräda valnämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar uppdra till valnämndens ordförande, Annie-Marie Carlsson (M), 
eller, vid förfall för denne, valnämndens förste vice ordförande Michael Hagberg (S), 
och utredare Axel Stenbeck eller, vid förfall för denne, nämndadministrativ chef Marie 
Sandström Koski att var för sig teckna valnämnden i Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har att fatta beslut om vilka personer som ska vara behöriga att företräda 
valnämnden för att bl a utkvittera handlingar, förtidsröster och liknande försändelser i 
samband med val till Europaparlamentet 2019.

 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Akten


