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Genomförande av val i Vara kommun 

Vara kommun är indelat i 9 valdistrikt och mottagning av förtidsröstning 

sker på ett flertal platser. Drygt 100 personer är engagerade i 

genomförandet av valet.  

Rekrytering av röstmottagare 

Att arbeta som röstmottagare i ett val är ett ansvarsfullt myndighetsuppdrag 

och ett bidrag till grunden i den svenska demokratin. Det är den 

kommunala valnämnden som ansvarar för genomförandet av valet och som 

bestämmer vilka som kan få uppdraget som röstmottagare. Rekrytering sker 

bland annat genom kontakt med tidigare röstmottagare, intresseanmälan på 

kommunens webbsida och annonsering på sociala medier. 

De olika uppdragen 

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: 

- ta emot och informera väljarna om hur röstningen går till 

- assistera väljare när behov och önskemål om hjälp finns 

- ta emot röster och lägga dem i valurnan 

- kontinuerligt se över valsedlarna i valsedelställen, att de står i 

ordning och fylla på när det behövs 

- granska och räkna rösterna efter röstmottagningslokalens stängning 

- upprätthålla god ordning i röstmottagningslokalen 

- vid behov ta ställning till röstmottagningslokalens fredade zon mot 

sådan propaganda som skulle kunna inverka på väljarens rätt att 

utföra sin valhandling utan påverkan från andra 

Röstmottagare i förtidsröstning  

Vid förtidsröstning ska det alltid finnas två röstmottagarna som sitter 

tillsammans och tar emot förtidsröster på bibliotek och andra offentliga 

platser som beslutats av valnämnden. Förtidsröstningen startar 18 dagar 
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före valdagen. Tjänstgöring sker i huvudsak på dagtid men kvällar och 

helger kan också förekomma. 

Som röstmottagare under förtidsröstningen kan röstningslokal komma att 

behöva ställas iordning både före och efter röstningslokalens öppettider. 

När förtidsröstningen stängs för dagen ska rösterna transporteras på ett 

säkert sätt enligt separat rutin och av två röstmottagare tillsammans. 

Röstmottagare i valdistrikt på valdagen 

I varje valdistrikt ska det finnas 8–12 röstmottagare, varav en utsedd 

ordförande och en utsedd vice ordförande. I valdistrikt med färre än 1 500 

röstberättigade är antalet röstmottagare mellan 8 och 10. I valdistrikt med 

fler än 1 500 röstberättigade är antalet röstmottagare mellan 10 och 12. 

Under dagen tjänstgör röstmottagarna efter fastställt schema. När 

röstningen avslutas tjänstgör alla röstmottagare för röstsammanräkning tills 

alla resultat är klara. Vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av 

röstmottagarna vara närvarande. En av dessa ska vara ordföranden eller 

ordförandens ersättare. 

Efter stängning för röstmottagning klockan 20 (vid val till 

Europaparlamentet stängs vallokalen klockan 21), arbetar alla röstmottagare 

med att öppna och räkna alla röster - ett val i taget. När allt är färdigräknat 

ska material packas och lokalen ställas i ordning, varefter ordförande och 

vice ordförande lämnar rösterna till valnämnden och röstmottagarna kan gå 

hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt. 

Ordförande i valdistrikt  

En röstmottagare tjänstgör som ordförande i valdistriktet. Ordförande har 

goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet under dagen.  

Ordförande och vice ordförande lämnar in och redovisar rösterna i 

kommunhuset på valnatten. 

Ordförande ansvarar för att vallokalen är tillräckligt bemannad under hela 

dagen. 
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Vice ordförande i valdistrikt  

En röstmottagare tjänstgör som vice ordförande i valdistriktet. Vice 

ordförande har goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet när 

ordförande inte tjänstgör.  

Vallokalen 

På valdagen är vallokalerna öppna klockan 8 till 20 (vid val till 

Europaparlamentet är vallokalerna öppna klockan 8 till 21).  

Det är valdistriktets ordförande och vice ordförande som ansvarar för att 

vallokalerna är iordningsställda i god tid innan de öppnar på valdagen. I 

varje vallokal ska det finnas: 

- En plats för väljare att avskilt kunna ta de valsedlar som är aktuella 

att använda.  

- En avskild plats där väljaren kan lägga i sina valsedlar i valkuverten. 

- En plats för röstmottagare att ta emot och pricka av väljaren i 

röstlängden.  

Utanför vallokalen ska det annonseras att vallokalen är öppen med 

trottoarpratare och eventuellt ytterligare skyltning. 

Krav på röstmottagare  

Valnämnden i Vara kommun utser för varje val röstmottagare i vallokal, 

förtidsröstmottagare samt ambulerande röstmottagare. 

För samtliga uppdrag krävs att blivande röstmottagare genomgår den 

obligatoriska utbildningen och gör Valmyndighetens test, först därefter kan 

en sökande för uppdraget utses som röstmottagare. För samtliga uppdrag 

finns följande krav:  

- Noggrannhet, gott bemötande och samarbetsförmåga. 

- God kunskap i svenska. Kunskap i stora invandrarspråk och 

minoritetsspråk är meriterande. 
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- Röstmottagare ska ha fyllt 18 år senast dagen innan 

tjänstgöringsdagen.  

- Enligt direktiv från valmyndigheten bör högst två röstmottagare 

från samma familj tjänstgöra i samma distrikt. 

- Personer som kandiderar på lista till det aktuella valet bör inte arbeta 

som röstmottagare.  

- Röstmottagare ska bära vårdad klädsel utan politiska symboler. 

- Röstmottagare ska utföra sitt arbete objektivt, det vill säga sakligt 

och opartiskt. 

Obligatorisk utbildning  

I Vallagen 3 kap. 5 § står det att ”Som röstmottagare får endast den 

förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Lag 

(2014:301).” Det ställs stora krav på kommunernas valnämnder i att 

rekrytera och utbilda röstmottagarna så att de är väl rustade för sitt uppdrag. 

Utbildningen innehåller tre huvuddelar: 

- Allmän kunskap om demokrati och val i Sverige 

- Specifik kunskap om hantering av röster utifrån uppdrag 

- Bemötande av väljare och service 

Utbildningen tillhandahålls av valnämnden i kommunen vid ett tillfälle om 

cirka 2–3 timmar och berättigar till ersättning. 

Ersättningar  

Arbetsdagen påbörjas på valdagens morgon och avslutas när rösträkningen 

är avslutad på kvällen/natten. Arbete vid förtidsröstningen sker på tilldelade 

arbetspass vid någon av röstningslokalerna.  

För uppdragen betalas det ut arvode och ersättning för utbildningen. 

Ersättningen fastställs till en procentuell andel av det arvodesbelopp som 

ledamöter i Sveriges Riksdag får.  

Tabellen nedan anger beräkningsmodellen: 
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Roll Arvode (2022) 

Röstmottagare (på valdagen, vid 

förtidsröstning och ambulerande) 

330 kr/tim 

Ordförande 330 kr/tim plus ett fast arvode 

om 2 000 kronor 

Vice ordförande 330 kr/tim plus ett fast arvode 

om 1 000 kronor 

Reserv som röstmottagare 330 kr, vid inringning utgår 

ersättning som för ordinarie 

röstmottagare 

Rösträknare på valnatten  

(11 september 2022) 

330 kr/tim 

Obligatorisk utbildning  110 kr/tim 

- Reseersättning till och från vallokal, röstningslokal och utbildning 

18,50 kr/mil 

- Valkansliets medarbetare ersätts genom att fylla i en 

lönetilläggsblankett för arbetad tid med valet (utöver ordinarie 

arbetstid) samt reseersättning enligt kommunens Riktlinje vid resa i 

tjänsten. 


