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Ersättning till röstmottagare med flera vid 2022 års 
allmänna val samt vid eventuellt extra val under 
mandatperioden 

 
Kategorier och ersättningsnivåer (Samtliga ersättningar är före 
avdrag för skatt) 

Kategori 1 

Funktionärer med tjänstgöring i kommunhuset på valdagen och natten 
därpå  kl. 07.00-04.00 

- Samtliga funktionärer 4800 kr 
 

Kategori 2 (valdistrikt med fler än 1 500 röstberättigade) 

Funktionärer med tjänstgöring valdagen kl. 08.00 – 20.00 (kl. 08.00 – 
21.00 vid EU-valet) samt förberedelser och röstsammanräkning. 

- ordförande 4800 kr 

- ersättare till ordförande 4300 kr 

- övriga röstmottagare 3300 kr 
 

Kategori 3 (Valdistrikt med upp till 1500 röstberättigade) 

Funktionärer med tjänstgöring valdagen kl. 08.00 – 20.00 (kl. 08.00 – 
21.00  vid EU-valet) samt förberedelser och röstsammanräkning. 

- ordförande 4800 kr 

- ersättare till ordförande 3900 kr 

- övriga röstmottagare 3300 kr 
 

Kategori 4 

Extra rösträknare per timme från kl. 20.00 (21.00 vid EU-valet)  200 kr  

Påbörjad halvtimme 100 kr 
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Kategori 5 
Röstmottagare som tjänstgör vid förtidsröstning i röstningslokal, vid 
ambulerande röstmottagning samt vid valnämndens mottagning av 
rösterna på valnatten.  

 
- Arvodet per timme utges med 157 kronor. 
- Efter klockan 19.00 på måndagar-torsdagar höjs arvodet med 23,10 

kronor/timme. 
- Efter klockan 19.00 på fredagar samt på lördagar och söndagar höjs 

arvodet med 59,50 kronor/timme. 
 

Kategori 6 

Röstmottagare som tjänstgör på valdagen i röstningslokalerna i Tolg, 
Drev-Hornaryd, Asa, Jät, Kalvsvik, Ör, och på centrallasarettet i Växjö. 

 
- Timersättning och bilersättning enligt dokumentet 

Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 
 

Kategori 7 
 

Funktionärer med tjänstgöring i röstningslokalen i Växjö valdagen kl. 08.00 
– 20.00 (kl. 08.00 – 21.00 vid EU-valet) samt förberedelser 
och röstsammanräkning. 
 

- 3300 kr 
 

Kategori 8 

Reservfunktionärer 

- 500 kr 

Vid inkallelse till tjänstgöring utgår istället ordinarie ersättning. 

 

Bilersättning 

- Bilersättning och ersättning för parkeringskostnader för 
tjänstgöring på valdagen ska utgå till samtliga röstmottagare som 
kör minst 10 km i ena färdriktningen från hemmet      till 
tjänstgöringen. Ersättningen gäller endast en tur- och returresa 
per dag. 

- Bilersättning och ersättning för parkeringskostnader utgår till 
röstmottagare för deltagande i utbildning om sträckan från 
hemmet i ena färdriktningen överstiger 10 km. 

- Bilersättning och ersättning för parkeringskostnader 
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oavsett sträcka utgår för den som kör röster från 
vallokal/röstningslokal till kommunhuset på valnatten 
eller till   ordinarie vallokal under valdagen. 

 
- Bilersättning och ersättning för parkeringskostnader utgår till 

person som utses att kontrollera vallokal/röstningslokal och 
valmaterial om sträckan från hemmet i    ena färdriktningen 
överstiger 10 km. 

 
- Bilersättning utgår till röstmottagare som använder egen bil 

vid särskild röstmottagning eller ambulerande röstmottagning 
oavsett körsträcka. 

- Bilersättningen utgår enligt de villkor som framgår av 
dokumentet Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 

 

Utbildning 

Alla röstmottagare i Växjö kommun ska genomgå valnämndens 
utbildning  för att få tjänstgöra. 

 
- Arvode ska utgå med 200 kronor per ordinarie utbildning. 
- Arvode för utbildning utgår inte vid genomförande av endast 

Valmyndighetens webb- utbildning. 
- Valnämndens ledamöter och ersättare ska få arvode 

motsvarande 1 timme utan inställelsearvode för medverkan vid 
utbildning för röstmottagare. Reseersättning utgår enligt 
dokumentet Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda.   


