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Riktlinjer för röstmottagare i Vara kommun 
Som röstmottagare får du arbeta för att upprätthålla den demokratiska processen 
genom att möjliggöra att de allmänna valen kan genomföras. Som röstmottagare har 
du bland annat i uppgift att: 

- upprätthålla god ordning i vallokalen 
- ta emot röster och lägga dem i urnan 
- granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning 

Röstmottagare per valdistrikt 

I varje valdistrikt ska det finnas åtta till tolv röstmottagare, enligt följande: 

Distrikt Antal röstmottagare 

Larv, Levene, Arentorp, Skarstad 8-10 

Kvänum, Vedum, Vara Västra, Vara Östra 10-12 

För varje distrikt utses en ordförande och en utsedd vice ordförande.  
 

Att arbeta som röstmottagare i Vara kommun 
I Vara kommun finns det 8 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger 
oftast i skolor eller samlingslokaler. Ordförande och vice ordförande leder arbetet 
under dagen och lämnar in och redovisar rösterna i kommunhuset på valnatten. Det 
är ordföranden för respektive valdistrikt som tar kontakt med sina röstmottagare och 
lägger arbetsschemat för valdagen, utifrån valsamordnarens förslag. 
 
Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan 07.00 – 07.30 med att 
ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar klockan 08.00. Efter 
stängning klockan 21.00 (för EU-val) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster. 
När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas i ordning, varefter 
ordförande lämnar rösterna till valnämnden och röstmottagarna kan gå hem. Arbetet 
kan pågå till efter midnatt. 
 

Att förordnas som röstmottagare 
Valnämnden i Vara kommun utser för varje val röstmottagare i vallokal, 
förtidsröstmottagare samt ambulerande röstmottagare.  
 
För att arbeta som röstmottagare i vallokal krävs att du: 

- Genomgår den utbildning som tillhandahålls kostnadsfritt av Vara kommun 
- fyllt 18 år innan valdagen 

 
För att arbeta som förtidsröstmottagare eller ambulerande röstmottagare krävs att du: 

- Genomgår den utbildning som tillhandahålls kostnadsfritt av Vara kommun 
- fyllt 18 år senast det datum förtidsröstningen startar.  

 
Till röstmottagare utses inte en person som har något politiskt uppdrag, står på 
valbarhetslistan eller kandiderar till uppdrag för något parti. 
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