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§ 1 

Justering  
 
Valnämndens beslut 
Johan Helmrot (NU) utses till justerare tillsammans med ordföranden. 
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§ 2 

Ärendelista  
Ärendelistan fastställs enligt förslag. 
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§ 3 

Information  
Valnämndens presidium samt valkansliet deltog i SKR och valmyndighetens digitala 
valkonferens den 21 september. 
 
Kommunsekreterare Karin Bergdahl redogör för vad valnämndens uppgifter är samt hur 
arbetet på förvaltningens valkansli sett ut hittills inför valet 2022. 
  



    

Valnämnden 
Protokoll 2021-09-28 

 
§ 4 

Arvode och ersättningar för röstmottagare  
Dnr 2021/473 
 
Valnämndens beslut 
Följande arvoden fastställs i Ulricehamns kommun för arbete vid val till riksdag, 
kommun och region i valet 2022; 
 
Fast arvode till ordförande i valdistrikt: 4 200 kr 
 
Fast arvode till vice ordförande i valdistrikt: 3 700 kr 
 
Fast arvode till röstmottagare: 2 400 kr 
 
Fast arvode till reserv (ej inkallad): 500 kr 
 
Fast arvode till inkallad reserv: 2 400 kr 
 
Ersättning till röstmottagare vid förtidsröstning och ambulerande röstmottagning:  
210 kr per timme 
 
Ersättning till ordförande vid förtidsröstning (Under förutsättning att denna roll behövs 
i valet 2022. Eventuella ändringar i vallagen styr detta.) : 270kr per timme  
 
Reseersättning 
Reseersättning utgår för resa till och från vallokal om sträckan, enkel väg, är eller 
överskrider 3 km.  
 
Sammanfattning 
I vallagen 3 kap. 4–6 §§ anges att valnämnden ska förordna röstmottagare och att varje 
valdistrikt ska ha minst 4 röstmottagare varav en ska vara ordförande och en ersättare 
för ordföranden (d.v.s. vice ordförande).  
 
Vid de senaste valen har varje valdistrikt i Ulricehamns kommun haft en ordförande, en 
vice ordförande och 6 röstmottagare. Därutöver behövs röstmottagare vid 
förtidsröstningen och till ambulerande röstmottagning samt ett antal reserver. 
 
En uppräkning med omkring 4,5 % för arvodena föreslås i detta underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Arvoden och ersättningar till röstmottagare, 2021-09-24 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
Lön 
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§ 5 

Uppdrag att rekrytera röstmottagare  
Dnr 2021/473 
 
Valnämndens beslut 
Valkansliet på kanslifunktionen får i uppdrag att rekrytera det antal röstmottagare som 
anses lämpligt för att kunna genomföra valet 2022 på ett korrekt sätt. 

Sammanfattning 
Vallagen 3 kap. 5 § fastslår att röstmottagare förordnas av kommunens valnämnd. 
Hösten 2021 finns en proposition till riksdagen om förändringar kring höjd säkerhet vid 
val, både kring förtidsröstningen och på valdagen. Om förslaget antas gör det att vi 
sannolikt kommer att behöva fler röstmottagare än vid tidigare val. Även det faktum att 
förtidsröstningen ökat under de senaste valen, och trenden ser ut att hålla i sig, gör att 
fler röstmottagare än tidigare behövs eftersom dessa röster ska hanteras i respektive 
vallokal under valdagen. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås valnämnden ge förvaltningen i uppdrag att 
rekrytera det antal röstmottagare och valarbetare som anses lämpligt för att kunna 
genomföra valet 2022 på ett korrekt sätt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Uppdrag att rekrytera röstmottagare, 2021-09-24 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef  
Valkansliet  
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