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Valnämnden

Dnr Vln 2018/1
Ersättning till röstmottagare 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden
1.
Ersättningen till röstmottagarna fastställs enligt följande: Ersättningen till
ordföranden 3 600 kronor. Ersättningen till vice ordföranden 3 000 kronor.
Ersättningen till röstmottagarna 2 400 kronor. Ersättningen för utbildningsdagen 400
kronor (lång utbildning) samt 200 kronor (kort utbildning). Ersättningen till
ersättarna 500 kronor.
2.
Särskild ersättning om 500 kronor utgår till extra rösträknare som endast
tjänstgör vid rösträkningen efter att röstmottagningen avslutats (endast allmänna
valen).
3.
De röstmottagare som tjänstgör i röstningslokal under förtidsröstningen ersätts
med 170 kronor per timme exklusive semesterersättning.
Ärendet i korthet

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ersättningen höjs till valet 2018 i enlighet
med förändringen i Konsumentprisindex sedan justeringen inför valen 2014. Detta
motsvarar en höjning av ersättningarna med 3,23 procent. Precis som i de allmänna
valen 2014 föreslår förvaltningen dessutom att extra röstmottagare sätts in under
rösträkningen för att undvika förseningar. De extra rösträknarna ersätts med 500
kronor. Slutligen föreslår valnämndskansliet att de röstmottagare som tjänstgör under
förtidsröstningen ersätts med 170 kronor i timmen exklusive semesterersättning.
Handlingar

1. Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse 2018-01-25
Bakgrund

Ersättningsnivån för röstmottagare i Järfälla kommun har historiskt sett legat över
genomsnittet i länet vilket speglar respekten för röstmottagarnas viktiga arbete. Inför
framtagandet av Kommunstyrelseförvaltningens förslag till justering av ersättningen
för valet 2018 har information om ett antal kommuner i länets ersättningsnivå
inhämtats. Värt att notera är dock att flertalet kommuner ännu inte svarat på
förvaltningens fråga eller uppräknat sina nivåer för 2018. Tabellen är således baserad
på ersättningar för 2018 för Stockholms stad, Nacka kommun och Upplands-Bro
kommun. 2014 års ersättningar har används för resterande kommuner i Stockholms
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län. Se nedan tabell för en jämförelse mellan den föreslagna ersättningsnivån för
Järfälla kommun och den genomsnittliga ersättningsnivån i utvalda kommuner i
länet.
Genomsnittlig ersättningsnivå i
utvalda kommuner i länet
Ordförande
3 300 kronor
Vice ordf.
2 850 kronor
Röstmottagare
2 400 kronor
Utbildningsdag
400 kronor
Reserver
450 kronor
Förtidsröstmottagare 150 kronor/timme

Föreslagen ersättningsnivå för
Järfälla kommun
3 600 kronor
3 000 kronor
2 400 kronor
200/400 kronor
500 kronor
170 kronor/timme

I valet 2014 sattes extra rösträknare in i distrikt med 1500 eller fler röstberättigade. Detta
visade sig fungera väl och valkansliet föreslår att extra rösträknare sätts in även i valet 2018.
Till dessa utgår en ersättning om 500 kronor.

Under förtidsröstningen behöver röstningslokalerna bemannas. 2014 tjänstgjorde 34
personer, inklusive den extra personal som tjänstgjorde på kommunens bibliotek.
Detta för att bibliotekspersonalen ska kunna sköta bibliotekets ordinarie funktion
samtidigt som röstmottagningen pågår. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
ersättningen för röstmottagare som tjänstgör under förtidsröstningen justeras upp i
linje med övriga ersättningar till 170 kronor per timme exklusive semesterersättning.
Analys

Utan våra frivilliga röstmottagare skulle organisationen av ett allmänt val vara en
svårgenomförbar och kostsam uppgift. Den centrala funktion som röstmottagarna
fyller bör därför värderas högt. Att bibehålla en ersättningsnivå som ligger något
över länssnittet och även inför valet 2018 justera ersättningsnivåerna i enlighet med
Konsumentprisindex överensstämmer väl med detta.
Överväganden

Valnämndskansliet anser ett en rimlig utgångspunkt är att justera ersättningsnivån i
enlighet med Konsumentprisindex. Konsumentprisindex sedan december 2013 ger i
december 2017 ett justeringstal på 1,032 eller 3,2 procent1. Det leder ungefärligen till
följande ersättningsnivåer. Ersättningen för reserverna och utbildningsdagar hålls
oförändrad då justeringar i nivå med Konsumentprisindex blir marginella.

Förslag

Ordförande
3 600 kronor

Vice ordf.
3 000 kronor

Röstmottagare
2 400 kronor

Utbildningsdag2
200/400 kronor

Reserver
500 kronor

2

Lång utbildning (två timmar) ersätts med 400 kronor och avser ordförande och vice ordförande. Kort
utbildning (en timme) ersätts med 200 kronor och avser röstmottagare.

Vid valet 2014 var ersättningen för röstmottagare i röstmottagningslokal 160 kronor
per timme. Med justering enligt Konsumentprisindex och avrundat uppåt till
närmaste 10-tal blir ersättningsnivån 170 kronor per timme (exklusive
semesterersättning).
1

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/44249
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Med 1 ordförande, 1 vice ordförande och 5 röstmottagare per valdistrikt (38 stycken)
samt totalt 12 reserver och 18 extra rösträknare leder förslaget till en totalkostnad på
1 061 016 kronor. Den bonus som erbjöds för röstmottagare som tjänstgjorde i både
Europaparlamentsvalet och de allmänna valen 2014 utesluts, varför den totala
uppskattade kostnaden beräknas bli något lägre än den uppskattade kostnaden på
1 149 654 kronor för de allmänna valen 2014. Detta trots den föreslagna höjningen
av ersättningarna inför valet 2018.
Funktion
Ordförande, 38 stycken
Vice ordf., 38 stycken
Röstmottagare, 190 stycken
Reserver, 12 stycken
Extra rösträknare, 182 stycken
Utbildning
PO-pålägg3
Totalt

Allmänna valen
136 800 kronor
114 000 kronor
456 000 kronor
6 000 kronor
9 000 kronor
82 000 kronor
257 216 kronor
1 061 016 kronor

Till denna totalkostnad kommer ersättning till de röstmottagare som tjänstgör under
förtidsröstningen att adderas. Om detta ber valnämndskansliet att få återkomma då
kostnaden är avhängig antalet röstningslokaler och bemanningen av dem.
Slutsatser

En höjning av ersättningen till röstmottagarna leder visserligen till en högre kostnad
per röstmottagare för kommunen, men kan samtidigt underlätta rekryteringen av
röstmottagare, både inför valen 2018 och i framtiden.

Christina Rapp Lundahl
Kommundirektör

André Hagberg
Avdelningschef, Verksamhetsstöd
och medborgarservice

Beslutet ska skickas till

Akten

2

Revideras utifrån statistik om antal röstberättigade per valdistrikt som Valmyndigheten publicerar
2018-03-05
3
Beräknat enligt PO-pålägg med 32 procent i samråd med Controller för
Kommunstyrelseförvaltningen

