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Tjänsteskrivelse
Valkansliet
Marie Nikonoff

2019-02-07

Dnr VN 2018-78

Valnämnden

Arvoden till röstmottagare vid 2019 års val till
Europaparlamentet
Förslag till valnämndens beslut
1. Arvodena till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i valdistrikt
under valet till Europaparlamentet 2019 föreslås vara samma som i det
allmänna valet 2018. Arvodena är knutna till kommunens regler för
ersättningar till förtroendevalda och utgår enligt följande:
- Ordförande 5 arvoden
- Vice ordförande 4 arvoden
- Röstmottagare 3 arvoden
2. Till valnämndens tjänstgörande ledamöter och ersättare ska utgå ett
ordförandearvode (=5 arvoden) per heldag som nämnden är i arbete.
3. Deltagande i den obligatoriska utbildningen genererar 1 arvode.
4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad
pensionsförmån enligt kommunens regler för ersättning till förtroendevalda
ska inte utgå till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i
valdistrikten.
5. Röstmottagare i förtidsröstningslokal, röstmottagare som sorterar
förtidsröster, samt vissa ambulerande röstmottagare ska vara timanställda
och få en ersättning på 150 kr per timme. Semesterersättning tillkommer.
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Ärende
Europaparlamentsvalet 2019 hålls söndagen den 26 maj. Förtidsröstningen
genomförs från den 8 maj till och den 26 maj.
Linköpings kommun har 99 valdistrikt som ska bemannas under valdagen.
Cirka 15-17 förtidsröstningslokaler kommer att vara igång under
förtidsröstningsperioden, därutöver ambulerande förtidsröstningsmottagningar
och institutionsröstningar.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-07
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Bakgrund
Vid valet till Europaparlamentet 2019 kommer det att behövas ca 750
röstmottagare. Av dess placeras ca 50 personer i förtidsröstningslokalerna och
ca 700 personer i vallokalerna.
Det valen till riksdag, kommun och landsting 2018
Vid det allmänna valet i september 2018 hade Linköpings kommun följande
ersättningsnivåer:
Vallokal
- Ordförande 5 arvoden = 3 050 kr
- Vice ordförande 4 arvoden = 2 440 kr
- Röstmottagare 3 arvoden = 1 830 kr
- Utbildning 1 arvode = 610 kr
Förtidsröstningslokal, mm
- Röstmottagare i förtidsröstningslokal, röstmottagare som sorterar
förtidsröster, samt i vissa fall ambulerande röstmottagare = 130 kronor per
timma.
Omvärldsbevakning
En omvärldsbevakning visar på att kommunernas ersättningsnivåer för
röstmottagare ser olika ut. Ersättningen för ordförande kan variera mellan drygt
2000 kronor och 5000 kronor. Skillnaderna i ersättning kan till exempel bero
på att ordförande i valdistrikt kan ha olika tilläggsuppdrag. Vissa kommuner
har inkluderat ersättning för den obligatoriska utbildningen i arvodet. En annan
orsak till skillnaderna är att vissa kommuner har extra tillägg för exempelvis
iordningställande av vallokalen vilket andra kommuner inkluderar i arvodet.
Vid valen 2018 låg Linköpings kommun i det lägre spannet på ersättningens
storlek.
Norrköpings kommun har beslutat att ersätta ordförande med 3500 kronor, vice
ordförande med 3 100 kronor och röstmottagare med 2 900 kronor. Arvodena
inkluderar ersättning för obligatorisk utbildning samt iordningställande av
vallokalen. Flera kommuner har valt att lägga sig högre än Norrköpings
ersättning.
Arvoden 2019
Arvodena räknas upp varje år. Från och med 1 januari 2019 gäller följande
ersättningsnivåer:
Vallokal
- Ordförande 5 arvoden = 3 100 kr
- Vice ordförande 4 arvoden = 2 480 kr
- Röstmottagare 3 arvoden = 1 860 kr
- Utbildning 1 arvode = 620 kr
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Förtidsröstningslokal, mm
Vad gäller de timanställda röstmottagarna föreslås en höjning med 20 kronor
till 150 kronor per timma. Detta med anledning av att timlönen vid 2018 års val
hamnade lägre än timlönen vid 2014 års val.
Om antal arvoden höjs
Om ersättningen höjs med 1 arvode för alla personalkategorier och beräknas på
samma antal röstmottagare som vid RKL-valen 2018, skulle det ge
valnämnden en ökad kostnad på ca 500 000 kronor. Den kostnaden täcks inte
inom valnämndens budget. Med anledning härav föreslås att antalet arvoden
per personalkategori bibehålls.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom valnämnden budget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Valkansliet
Frida Törnqvist

Beslutet skickas till:
Lönecenter
Anki Banck

