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Arvoden vid 2018 års val 

Förslag till beslut 

Arvodesnivåerna vid 2018 års val fastställs till: 

 3 600 kronor för ordförande i valdistrikt 

 3 000 kronor till vice ordförande i valdistrikt 

 2 400 kronor till röstmottagare i valdistrikt 

 500 kronor för jourhavande röstmottagare 

 170 kronor/ timme för röstmottagare i förtidsröstningslokal 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har jämfört arvodesnivåerna mellan ett antal 

kommuner i Stockholms län avseende arvoden i samband med val. Värt att 

notera är dock att alla valnämnder ännu inte fattat beslut om arvodena. 

Valkansliet föreslår en höjning av arvodena till samma nivåer för 2018 som 

Järfälla kommun beslutat om, med en liten skillnad gällande ersättning för den 

obligatoriska utbildningen, som föreslås ingå i grundarvodena. 

Uppdrag 2014 års arvodesnivå 2018 års arvodesnivå 

(förslag) 

ordförande i 

valdistrikt 

2 700 kronor 3 600 kronor 

vice ordförande i 

valdistrikt 

2 400 kronor 3 000 kronor 

röstmottagare i 

valdistrikt 

2 100 kronor 2 400 kronor 

jourhavande 

röstmottagare 

500 kronor 500 kronor 

röstmottagare i 

förtidsröstningslokal 

149 kronor/ timme 170 kronor/timme 

Att använda sig av samma nivåer bedöms underlätta vid rekrytering av 

ordförande, vice ordförande och röstmottagare, då värdet av uppdragen likställ 

oavsett vilken kommun man väjer att tjänstgöra vid. 
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Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2018. 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har jämfört arvodesnivåerna mellan ett antal 

kommuner i Stockholms län avseende arvoden i samband med val. Värt att 

notera är dock att alla valnämnder ännu inte fattat beslut om arvodena. Vid 

valet 2014 var arvodesnivåerna i Upplands-Bro följande: 

 2 700 kronor för ordförande i valdistrikt 

 2 400 kronor till vice ordförande i valdistrikt 

 2 100 kronor till röstmottagare i valdistrikt 

 500 kronor för jourhavande röstmottagare 

 149 kronor/ timme för röstmottagare i förtidsröstningslokal 

Historiskt sett har Upplands-Bro kommun legat under Järfälla kommuns nivåer 

som legat över genomsnittet. Valkansliet föreslår en höjning av arvodena till 

samma nivåer för 2018 som Järfälla kommun beslutat om, med en liten 

skillnad gällande ersättning för den obligatoriska utbildningen. Den föreslås 

ingå i grundarvodena. 

Att använda sig av samma nivåer bedöms spegla det viktiga arbetet i våra 

vallokaler samt underlätta vid rekrytering av ordförande, vice ordförande och 

röstmottagare, då värdet av uppdragen likställ oavsett vilken kommun man 

väljer att tjänstgöra vid. Att höja ersättningen för röstmottagare i 

förtidsröstningslokal anses extra viktig för att öka möjligheten att rekrytera till 

uppdraget som ska utföras på dagtid på veckans alla dagar under valperioden. 

Då Upplands-Bro kommun i dag har 14 valdistrikt och förslagsvis tre 

förtidsröstningslokaler skulle kostnaden för arvoden fördelat på 14 st. 

ordföranden, och viceordföranden och 84 st. röstmottagare i vallokaler samt 6 

st. röstmottagare i förtidsröstningslokal uppgå till i tabellen redovisade nivåer. 

Funktion Arvode Kostnad 

Ordförande valdistrikt  3600 50 400 

Vice ordförande 3000 42 000 

Röstmottagare 2400 201 600 

Förtidsröstningsmottagare 170 kr/timme 

exkl. 

semesterersättning 

146 880 exkl. sociala 

avgifter 

Jourhavande 

röstningsmottagare 

500 kr  7 000 
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Totalt  447 880 

Vilket väl motsvarar den av Valnämnden beslutade budgeten. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut bedöms inte ha någon påverkan på barn eller ungas 

livsmiljö.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 

 

Bilagor 

Beslut sänds till 

 Personalstaben, löneenheten 
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Förtidsröstning vid val till riksdag, kommun och 
landsting 2018 

Förslag till beslut 

Förtidsröstning kommer att arrangeras i Kommunhuset, Furuhällsplan 1, och i 

Dagcentralen, Florasalen, Blomstervägen i Bro samt vid ett tillfälle i Upplands-

Brogymnasiets bibliotek, på tider enligt kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Valnämnden har ansvaret för att genomföra förtidsröstning i kommunen. 

Lokalerna ska vara så många till antalet och ha en geografisk spridning att de 

klarar av att ta emot det förväntade antalet förtidsröstande i området. 

Förtidsröstning får starta tidigast den 22 augusti 2018. Öppettider ska beslutas 

av Valnämnden och ett förslag har därför tagits fram av 

kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018 

Ärendet 

Valnämnden har ansvaret för att genomföra förtidsröstning i kommunen och 

den får tidigast starta den 22 augusti 2018. Kommunledningskontoret föreslår 

att förtidsröstningen i kommunen öppnas den aktuella dagen. 

Lokaler 

Lokalerna ska vara så många till antalet och ha en geografisk spridning att de 

klarar av att ta emot det förväntade antalet förtidsröstande i området. 

Kommunledningskontoret föreslår att förtidsröstning kommer att arrangeras i: 

 Kungsängen, kommunhuset, Furuhällsplan 1  

 Bro, Dagcentralen, Florasalen, Blomstervägen 

 Upplands-Brogymnasiets, bibliotek (ett tillfälle) 

Öppettider 

Öppettider ska beslutas av Valnämnden och ett förslag har därför tagits fram av 

kommunledningskontoret. Vid framtagande av förslaget har 
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kommunledningskontoret tittat på öppettiderna vid föregående val samt tagit 

hänsyn till synpunkter som framkom då. 

Öppettider Kungsängen Bro Bibliotek 

i UBG 

Onsdag 22 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

X X  

Torsdag 23 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

X X  

Fredag 24 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

X X  

Lördag 25 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

X   

Söndag 26 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

 X  

Måndag  27 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

X X  

Tisdag 28 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

X X  

Onsdag 29 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

X X  

Torsdag 30 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

X X  

Fredag 31 augusti 

2018 

11:00-

19:00 

X X  

Lördag 1 

september 

2018 

11:00-

19:00 

 X  

Söndag 2 

september 

2018 

11:00-

19:00 

X   

Måndag 3 

september 

2018 

11:00-

19:00 
X X  

Tisdag 4 

september 

2018 

11:00-

19:00 
X X  
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Onsdag 5 

september 

2018 

11:00-

19:00 
X X  

11-15:00 X 

Torsdag 6 

september 

2018 

11:00-

19:00 
X X  

Fredag 7 

september 

2018 

11:00-

19:00 
X X  

Lördag 8 

september 

2018 

11:00-

19:00 
 X  

Söndag  9 

september 

2018 

11:00-

19:00 

X   

 

Barnperspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på barn och ungas livsmiljö, men kan ha positiva 

konsekvenser då röstberättigade vuxna i deras omgivning ges möjlighet att 

delta i valet på andra tider och platser än på valdagen.  

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Valkansliet 
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