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Valnämndens ordförande påminner nämndens ledamöter och ersättare om kommunallagens och

förvaltningslagens bestämmelser om jäv:

Kommunallagen (2017:725) 6 kap.

28 §   En förtroendevald är jävig, om

   1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av

beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

   2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i

ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig

utsträckning,

   3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, eller

   4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet

kan ifrågasättas.

Lag (2022:638).

29 §   Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden bortse från jäv.

30 §   En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid

handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan

utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant

uppge det.

Har det uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes

ställe, ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av

jävsfrågan endast om nämnden annars inte är beslutsför och någon annan inte kan tillkallas utan

olägligt uppskov.

Förvaltningslagen (2017:900) §16

16 §   Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka

myndighetens beslut i ärendet är jävig om

   1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av

beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

   2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i

ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig

utsträckning,

   3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet

och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av

överordnad instans, eller

   4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet

kan ifrågasättas.

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv.

17 §   Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet

avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att

handläggningen försenas avsevärt.

18 §   Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska

omedelbart anmäla detta till myndigheten.



En myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt.

Den som jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs för att myndigheten ska

vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att prövningen försenas avsevärt.



Till: Valnämnden

ALE

Revisionsrapport- Fördjupad granskning av valnämnden

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 12 december antagit bifogad revisions-

rapport. Granskningen syfte har varit att bedöma om valnämnden säkerställt ett
rättssaken och effektivt genomförande av valet 2022.

Granskningens sammanfattande bedömning är att valnämnden i huvudsak säkerställt
ett rättssäkert och effektivt genomförande av valet 2022. Utifrån granskningen
rekommenderar vi valnämnden att:

• Säkerställ att de krav och förväntningar som ställs på röstmottagare tydliggörs
i rekryteringsprocessen

• Analysera behovet av antal röstmottagare för respektive valdistrikt
• Tillse att tillräckliga åtgärder vidtas för att förebygga väsentlig köbildning i

kommande val genom att utreda behovet av lokaler
• Tydliggör målbilden kring maximal kötid för röstning inför kommande val
• Tillse att de vallokaler som används är ändamålsenliga och möjliggör de

verksamhetsanpassningar som krävs för att förebygga köbildning

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 31 mars 2023 erhålla
svar från valnämnden på nedan frågeställningar.

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekom-
mendationer som redovisas i rapporten?

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att

vara genomförda?
• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att

genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som
redovisas i rapporten?

För revisorerna i Ale kommun den 12 december 2022

^^^ <^^w/
Irene Hellekant

Kommunrevisionens ordförande

J
Daniel Höglund
Vice ordförande kommunrevisionen
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1. Samlad bedömning 

1.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig styrning för att de 

allmänna valen ska kunna 

genomföras på ett rättssäkert och 

i övrigt tillfredsställande sätt? 

 

Ja, i huvudsak. Granskningen visar att antalet röstmottagare i 

allt väsentligt varit tillräckligt för att genomföra valet på ett 

rättssäkert och effektivt sätt. Samtliga röstmottagare har 

genomgått utbildning enlighet med vad som anges i vallagen.  

Det finns dock ett av valkansliet identifierat behov av att utöka 

antalet röstmottagare inför kommande val för att förbättra 

arbetsmiljön för röstmottagare. I vår mening finns 

förbättringsområden gällande vallokalernas storlek och 

utformning. 

Har nämnden vidtagit tillräckliga 

åtgärder för att genomföra valet i 

enlighet med den nya 

lagstiftningen?  

 

Ja, i huvudsak. Valnämnden har införskaffat 

avskildhetsskärmar för att uppfylla vallagens krav på att 

valsedlar ska väljas i enskildhet. Någon analys har dock inte 

genomförts för att förstå effekterna på flödet i vallokalerna. I 

likhet med många andra platser i Sverige orsakade 

avskildhetsskärmarna köbildning i flera vallokaler. 

1.2. Slutsats och identifierade förbättringsområden 

Granskningen syfte har varit att bedöma om valnämnden säkerställt ett rättssäkert och effektivt 

genomförande av valet 2022. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och 

grunderna för ansvarsprövning är att valnämnden i huvudsak säkerställt ett rättssäkert och 

effektivt genomförande av valet 2022. Granskningen visar att flera valdistrikt hade väsentlig 

köbildning under valdagen. Indikationer på att köbildning skulle kunna uppstå kom dock så 

pass nära inpå valdagen att nämnden inte hade förutsättningar att vidta åtgärder för att 

förebygga köbildning. Utifrån dessa förutsättningar bedömer vi att valnämnden i huvudsak har 

fullgjort sitt uppdrag.  

I vår mening kan en omfattande köbildning på sikt få en negativ påverkan på valdeltagandet. 

Även om valdeltagandet påverkas marginellt riskerar detta att minska allmänhetens förtroende 

för det demokratiska systemet. I vår mening är det därför väsentligt att nämnden inför 

kommande val genomför de verksamhetsanpassningar som krävs för att minimera risken för 

väsentlig köbildning. En tydlig målbild kring maximal kötid för röstning kan vara ett första steg 

i ett sådant arbete. Vidare bör ändamålsenligheten i vallokaler och behovet av röstmottagare 

analyseras vidare.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer till valnämnden:  

 

 Säkerställ att de krav och förväntningar som ställs på röstmottagare tydliggörs i 

rekryteringsprocessen  

 Analysera behovet av antal röstmottagare för respektive valdistrikt  
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 Tillse att tillräckliga åtgärder vidtas för att förebygga väsentlig köbildning i kommande 

val genom att utreda behovet av lokaler  

 Tydliggör målbilden kring maximal kötid för röstning inför kommande val   

 Tillse att de vallokaler som används är ändamålsenliga och möjliggör de 

verksamhetsanpassningar som krävs för att förebygga köbildning  
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2. Inledning 

Kommunens revisorer har bedömt det som väsentligt att granska huruvida valnämndens 

arbete bedrivs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Bakgrunden till granskningen beskrivs 

närmare i bilaga 1. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syfte har varit att bedöma om valnämndens arbete bedrivs på ett rättssäkert 
och effektivt sätt.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  
 

 Har valnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning för att de allmänna valen ska 

kunna genomföras på ett rättssäkert och i övrigt tillfredsställande sätt? 

o Fanns tillräckligt många röstmottagare? 

o Har samtliga röstmottagare fått lämplig utbildning? 

o Fanns ändamålsenliga lokaler för genomförandet av valet? 

 Har valnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att genomföra valet i enlighet med den 

nya lagstiftningen?  

2.2. Avgränsningar 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.  

2.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser valnämnden.  

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning kommer i 
huvudsak att utformas med utgångspunkt från följande: 

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap som innehåller bestämmelser om styrelse och 

nämnders ansvar.  

 Vallagen (2005:837) som innehåller bestämmelser om genomförande av allmänna val 

 Valnämndens reglemente i Ale kommun 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.  

2.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning och 

intervjupersoner framgår av bilaga 3.  
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3. Iakttagelser  

3.1. Organisation och uppdrag 

Valnämnden ansvarar enligt vallagen för att genomföra allmänna val till kommun, landsting 

och riksdag som äger rum vart fjärde år. Nämnden ansvarar även för valen till EU-parlamentet 

som äger rum vart femte år samt folkomröstningar.  

Enligt reglemente för valnämnden i Ale kommun fullgör nämnden de uppgifter som enligt 

vallagen, lagen om kommunala folkomröstningar och folkomröstningslagen ankommer på 

kommun. Valnämnden har bland annat till uppgift att utse röstmottagare, besluta om vallokaler, 

arrangera förtidsröstningen inom kommunen och genomföra den preliminära räkningen av 

rösterna på valkvällen.  

Valkansliet ansvarar för den praktiska planeringen och genomförandet av allmänna val. 

Kansliet består av fyra tjänstepersoner och leds av kanslichefen.   

3.2. Organisering av val i Ale kommun 

Ale kommun består av 18 valdistrikt, samtliga valdistrikt bemannas vardera av sju 

röstmottagare inklusive en ordförande och en vice ordförande. Ordförandes uppdrag är att 

leda arbetet i valdistriktet genom att exempelvis bestämma rotering av arbetsuppgifter och 

planera in raster. Vice ordförande innehar denna roll när ordförande inte tjänstgör.  

 

Vid genomförandet av valet 2022 fanns totalt tio personer i reserv om någon röstmottagare 

skulle få förhinder att delta vid valdagen. Fem reserver blev enligt uppgift inkallade för att 

arbeta på valdagen. I intervju uppges att det finns behov av fler reserver inför kommande val 

för att minska sårbarhet i bemanning.  

 

Antal röstberättigade varierar mellan distrikten. Alafors är det största distriktet med 1634 

röstberättigade1. Älvängen norra är det minsta distriktet och har 1008 röstberättigade. Under 

valdagen uppstod köbildning i flera distrikt. Alafors hade längst köer och var det enda distriktet 

där röstningen inte avslutades i tid2. Mindre omfattande köbildning uppstod även i distrikten 

Nödinge östra och södra och Skepplanda östra som också har ett högt antal röstberättigade i 

jämförelse med andra distrikt. I intervjuer framförs att det finns behov av att utöka antal 

röstmottagare per distrikt med en person då antal röstberättigade i kommunen har vuxit3. I 

diagram 1 nedan redovisas antal röstberättigade per röstmottagare för respektive distrikt. Som 

framgår av diagrammet varierar antalet röstberättigade per röstmottagare mellan de olika 

valdistrikten.   

 
 
2 Enligt intervju översteg kötiden en timme vid vissa tider på valdagen. 
3 Antalet röstberättigade har ökat med drygt 1500 personer sedan valet 2014. 
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Diagram 1. Antal röstmottagare röstberättigade i Ale kommuns valdistrikt 

 

Valkansliet har genomfört en enkät med röstmottagare efter valet. Av enkäten framgår att flera 

röstmottagare upplevt arbetsdagen som stressig. I intervju uppges att ett större antal 

röstmottagare skulle bidra till en bättre arbetsmiljö med ökade möjligheter till raster och en 

jämnare fördelning av arbetet. 

3.3. Rekrytering av röstmottagare  

Det är valnämnden som ansvarar för att rekrytera röstmottagare, ordförande och vice 

ordförande som ska arbeta med förtidsröstning och röstning i vallokal på valdagen.  

 

Rekryteringen av röstmottagare inleddes i januari 2022. Rekrytering skedde genom 

annonsering på kommunens hemsida, personer som tidigare arbetat som röstmottagare 

kontaktas också via mail. Ett antal avhopp skedde bland de som rekryterats som 

röstmottagare. I intervju uppges att avhoppen främst antas bero på att rekrytering inleddes så 

pass långt innan valdagen.  

 

Valmyndigheten rekommenderar att politiker på valbar plats i något av valen inte bör arbeta 

som röstmottagare. I intervju anges att Ale kommun följt denna rekommendation utan 

undantag4.  

 

Flera röstmottagare har i enkätsvar uppgett att de var trötta, saknade fler raster och inte hade 

förutsett hur lång arbetsdagen skulle vara. Det framkommer i intervjuer att det kan finnas behov 

 
4 I två fall fick folkvalda hoppa in som ordförande men ingen av dessa stod på valbar lista enligt 
intervju.   
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av att ytterligare tydliggöra de arbetsuppgifter en röstmottagare har och omfattningen av dessa 

i rekryteringsprocessen.  

 

Ersättningen till ordförande och vice ordförande i Ale är lägre än i andra närliggande 

kommuner. Gällande ersättningen till röstmottagare har endast Partille ett lägre arvode. 

Röstmottagare i Ale har ett arvode på 2 574 kr, ordförandes ersättning uppgår till 3 718 kr och 

vice ordförande 3 217 kr. I diagram 2 nedan redovisas arvoden till valarbetare i Ale och 

närliggande kommuner 

I  

Diagram 2. Arvoden till valarbetare i Ale och närliggande kommuner 2022 

 

Att arvodet är mindre i Ale medför enligt intervjuer utmaningar i rekryteringen då kommunen 

konkurrerar med andra närliggande kommuner om röstmottagare, i första hand gällande 

personer som kan arbeta i rollerna som ordförande och vice ordförande. I den analys som 

valkansliet har tagit fram efter valet finns ett förslag om att anpassa arvodet till andra 

närliggande kommuner.  

3.4. Utbildning av röstmottagare  

I vallagen anges att röstmottagare endast får förordnas utifall denna har fått sådan utbildning 

som krävs för uppdraget. Vid utbildningen ska utbildningsmaterial som tillhandahålls av 

valmyndigheten användas. I Ale har utbildningar för röstmottagare genomförts vid flera 

tillfällen.  

 

Kontroll av närvarolista från de utbildningar som har genomförts visar att samtliga 

röstmottagare som erhållit arvode för arbete på valdagen har genomgått den obligatoriska 

utbildningen.  

 

I valnämndens riskanalys inför valet 2022 har risken för misstag vid röstmottagning identifierats 

som en av de mest väsentliga riskerna. I internkontrollplan framgår de kontrollmoment som 

skall vidtas för att minska risken såsom kontroll av regelefterlevnad. I intervju beskrivs att en 

åtgärd har varit att vid utbildningstillfällena framhålla vikten av att följa valnämndens manual 
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för röstmottagning såsom att alltid använda linjal vid markering i röstlängden5. Kontroll av 

regelefterlevnad har genomförts, inga felmarkeringar förekom under valet 2022 enligt uppgift6.  

3.5. Ny lagstiftning  

Den 1 februari 2022 trädde en ny lagstiftning i kraft som syftar till att stärka väljarnas skydd vid 

röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten. Den nya lagstiftningen innebär att 

valsedlarna ska plockas i avskildhet bakom skärmar med skydd från insyn från andra personer 

i lokalen. Utöver detta rekommenderar valmyndigheten att valkuverten delas ut till väljaren 

efter att väljaren tagit sina valsedlar bakom avskärmningen 

 

I intervju framgår att kansliet köpt in avskildhetskärmar för att fullgöra kravet enligt den nya 

lagen samt delat ut kuvert efter val av valsedlar enligt valmyndighetens rekommendation. 

Skärmarna uppges ha fungerat bra gällande ändamålet att stärka valhemligheten. Det framgår 

dock i intervjuer att ingen närmare analys har genomförts för att bedöma vilken effekt 

avskildhetskärmarna skulle kunna ha på flödet i vallokalerna. I likhet med många andra platser 

i Sverige orsakade avskildhetsskärmarna köbildning i flera vallokaler. 

3.6. Lokaler  

Valnämnden ansvarar för att det inom kommunens geografiska ansvarsområde finns lämpliga 

vallokaler. I intervjuer uppges att det är en stor utmaning att hitta ändamålsenliga lokaler i 

kommunen.  

 

En lokalinventering utfördes innan valet för att säkerställa lokalers tillgänglighet. I intervju 

beskrivs att kommunen i enlighet med valmyndighetens rekommendationer har använt 

vallokaler utan politisk eller religiös koppling.  

 

Av intervjuer och dokumentation framgår att det uppstod flaskhalsar vid olika moment på 

valdagen såsom vid val av valsedlar. Dokumentstudier visar att ingen närmare analys av 

lokalers storlek och möjligheter att främja ett bra flöde har genomförts innan valdagen.   

 

I Ale kommun förekommer det i ett antal fall att två valdistrikt är belägna i samma vallokal. 

Detta uppges ha fungerat väl med undantag av valdistrikten Nödinge Södra och Nödinge Östa. 

Under vissa tider på valdagen gick köerna till de båda distrikten ihop vilket skapade otydlighet 

för väljarna. Skyltningen hade kunnat förbättras i detta fall för att tydligare visa var väljarna 

skulle köa.    

 

Valkansliet har utfört en analys av genomförandet av de allmänna valen 2022. I analysen 

utvärderas samtliga vallokaler som använts. I analysen bedöms att två vallokaler behöver 

 
5 En röstlängd utgör en förteckning över alla som har rösträtt i ett val eller folkomröstning. 
I svenska val och folkomröstningar tas en röstlängd fram 30 dagar innan ett val och innehåller endast 
de personer med rösträtt i det kommande valet. 
6 Felmarkering innebär att fel väljare prickas av i röstlängden. En väljare som redan är avprickad får 
inte rösta. Om en röstmottagare prickar av fel kan därmed leda till att en väljare fråntas rätten att rösta.  
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bytas ut för kommande val. Vallokalerna i fråga är Nolbäckens förskola och Starrkärrs 

bygdegård.  

 

Den nya lagstiftningen där valsedlarna ska plockas i avskildhet bakom skärmar ställer krav på 

större lokaler. Ett förslag från valkansliet är att i kommande val använda idrottshallar. Det 

framförs dock att tillgängligheten eventuellt kan minska om idrottshallar används. Närheten till 

vallokaler uppges även vara viktig för väjarna.  

 

I intervjuer framförs att samarbetet mellan förvaltningar i huvudsak har fungerat väl. Valkansliet 

ser dock ett behov av att förbättra samverkan med kommunens övriga verksamheter vad gäller 

användandet av verksamhetslokaler för röstning. Det finns enligt valkansliet ett behov att 

skapa en samsyn i kommunen kring att valet är en angelägenhet som berör hela kommunen.  

3.7. Köbildning 

Valmyndigheten har kontinuerligt skickat ut nyhetsbrev till kommunerna inför valet 2022. I 

nyhetsbrevet den 9 september meddelade valmyndigheten att kommunerna behövde 

förbereda sig på köbildning vid valdagen. Myndigheten rekommenderade att röstmottagarna 

att upprätta en plan för hur en eventuell köbildning skulle hanteras under valdagen.   Flera 

valdistrikt hade långa köer under valdagen. Vid vissa tillfällen uppges köerna ha varit 

timslånga. Vid ett distrikt avslutades röstmottagningen först klockan 21.10.  

 

I den analys som valkansliet genomfört efter valet 2022 har avsaknaden av fler valsedelställ 

identifierats som den primära orsaken till köbildningen. I intervju uppges att det inför 

kommande val finns behov av fler skärmar för att förebygga köbildning. I intervju lyfts även att 

den nya rutinen där kuvert delas ut efter att väljaren tagit sina valsedlar bidrog till flaskhalsar.  

 

Av intervjuer framgår att ingen analys kring hantering av eventuellt köbildning har genomförts 

på ledningsnivå eller bland valarbetare i valdistrikten. Det uppges att det noterats viss 

köbildning vid förtidsröstningen men att den väsentliga köbildning som uppstod vid valdagen 

inte förutsetts. I intervju anges att kommunikationen från valmyndighet kom så pass sent att 

möjligheter saknades för att förändra planeringen utifrån denna information.  

3.8. Vår bedömning  

 Vi bedömer att valnämnden i huvudsak säkerställt tillräckligt många röstmottagare  

Enligt vallagen 3 kap. ska det för varje valdistrikt utses minst fyra röstmottagare, varav en 

ordförande och en ersättare för ordföranden.  På varje röstmottagningsställe ska det finnas så 

många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. 

I samtliga distrikt fanns sju röstmottagare inklusive ordförande och vice ordförande. 

Granskningen visar att 17 av 18 valdistrikt har avslutat röstningen i tid. Valkansliet har 

identifierat ett behov av ytterligare en röstmottagare per vallokal för att förbättra arbetsmiljön 

för röstmottagare. Vi konstaterar dock att antalet röstberättigade varierar väsentligt mellan 

distrikten. Detta bör i vår mening beaktas vid ett eventuellt beslut om att utöka antalet 

röstmottagare. Vidare noterar vi att det vid genomförandet av valet endast fanns tio 



 
 
 
 

11 
 

röstmottagare i reserv. Beaktat antalet vallokaler och erfarenheter från pandemin innebär 

antalet reserver en sårbarhet. Flera röstmottagare var inte medvetna om omfattningen av det 

arbete som de förväntades utföra på valdagen. Valkansliet har identifierat ett behov av att 

klargöra detta i rekryteringsprocessen. Vidare framgår att Ale kommuns ersättning till 

valarbetare är lägre än närliggande kommuner vilken kan utgöra en försvårande omständighet 

vid rekryteringen.  

 

 Vi bedömer att valnämnden har säkerställt att samtliga röstmottagare fått lämplig 

utbildning  

Enligt vallagen 3 kap. ska samtliga röstmottagare genomgått utbildning. Vid utbildningen ska 

det utbildningsmaterial som tillhandahålls av den centrala valmyndigheten användas.  

Granskningen visar att samtliga röstmottagare genomgått utbildning. Utbildningen har utgått 

från valmyndighetens material. Granskningen visar att inga felmarkeringar i röstlängden har 

konstaterats i samband med röstmottagningen, detta indikerar att röstmottagare har haft en 

god kännedom om arbetssätt och rutiner för att minimera risken för misstag.   

 

 Vi bedömer att valnämnden delvis säkerställt tillgång till ändamålsenliga vallokaler  

Enligt vallagen 4 kap. ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas 

som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna 

goda möjligheter att rösta. En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt 

lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. 

Granskningen visar att ett antal av de lokaler som använts vid valet 2022 inte varit 

ändamålsenliga. I första hand gällande lokalernas storlek. I granskningen framkommer att 

vissa lokaler inte har haft kapacitet att hantera den köbildning som uppstod under valdagen. 

Vid en vallokal har väljare behövt köa utomhus vilket kan innebära risk för lägre valdeltagandet 

vid dålig väderlek. Vid en vallokal där två distrikt var belägna i samma lokal har skyltningen för 

att lotsa väljare till rätt distrikt varit otydlig. Valkansliet har identifierat att ytterligare valsedelställ 

skulle kunna minska köbildning i framtida val, detta skulle dock kräva större lokaler.  

 

 Vi bedömer att valnämnden i huvudsak vidtagit tillräckliga åtgärder för att 

genomföra valet i enlighet med den nya lagstiftningen 

 

Enligt vallagen 8 kap. ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig 

avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut och där väljarna var för sig kan ta sina valsedlar 

utan insyn. 

 

Granskningen visar att avskildhetsskärmar för valsedlar har köpts in till alla vallokaler i enlighet 

med den nya lagstiftningen. Vi noterar dock att det inte genomförts någon regelrätt analys inför 

valet av den nya vallagens effekter. Vi konstaterar att det i vissa lokaler uppstod väsentlig 

köbildning. Indikationer på att köbildning skulle uppstå kom tätt inpå valdagen vilket försvårade 

nämndens att möjligheter att vidta åtgärder för att bemöta detta. I vår mening kan köbildning 
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innebära risk för att valdegandet påverkas negativt i kommande val. Vi är av uppfattningen att 

valnämnden bör fastställa en målnivå kring maximal kötid i vallokalerna.  

 

 

 

 

Göteborg den 12 december 2022 

 

 

Anna Hellqvist   Johan Palmgren  
Verksamhetsrevisor    Verksamhetsrevisor  
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
 
 
 
 

 
Liselott Daun  
Certifierad kommunal yrkesrevisor  
Kvalitetssäkrare   
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Bakgrund  

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen (2005:837) samt de uppgifter som 

enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd. Omfattningen av nämndens verksamhet varierar 

beroende på om det är valår eller inte.  

 

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet med ansvar för frågor om val i kommunen. 

Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av ett rättssäkert val. Valnämnden ska 

bland annat tillhandahålla lokaler, anställa och utbilda personal, förvara röster samt ansvara 

för rösträkningen inom kommunen. En valmyndighet ska agera opartiskt och sakligt.  

Valnämnden ansvarar för att rekrytera röstmottagare. Röstmottagare ska medverka till att valet 

genomförs korrekt, tryggt och säkert. I en vallokal ska det finnas minst tre röstmottagare 

samtidigt. Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning.  

 

Från och med 1 februari 2022 stärks väljarnas skydd vid röstmottagningen. Den nya lagen 

innebär att valsedlar ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Valnämnderna tar 

också över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i vallokalerna. Under valdagen 2022 

orsakade det nya regelverket köbildning till röstlokalerna på flera platser i landet, vilket kan ha 

haft en negativ påverkan på valdeltagandet.  

 

Ett högt valdeltagande är en förutsättning för demokratins legitimitet och medborgarnas 

förtroende gentemot rättsstaten. Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående 

bedömt att det som väsentligt att genomföra en fördjupad granskning av valnämndens arbete.  
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Bilaga 2: Revisionskriterier   

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar.  

Kommunallagen (2017:25)   

Enligt kommunallagen (2017:725) 3 kap. 4 § ska fullmäktige tillsätta de nämnder som krävs för 

att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig 

verksamhet. I vallagens 3 kap. 3 § står det att det ska finnas en valnämnd i varje kommun och 

att denna är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val. Därför måste det 

finnas en valnämnd i kommunen som har ansvar för att valen går rätt till enligt vallagen.   

 

Vallagen (2005:837)   

Valnämnden i kommunen är lokal valmyndighet där det åligger ett ansvar för de uppgifter som 

står i vallagen (2005:837) samt de ändringar i lagen som utfärdades 20197. Som lokal 

valmyndighet ansvarar nämnden för alla de val som ska hållas eller utlysas enligt vallagen.   

Det finns även regionala valmyndigheter och en central valmyndighet men dessa ansvarar för 

andra typer av uppgifter enligt vallagen. Ändringarna som gjordes 2019 syftade bland annat till 

att röstningen ska bli mer anonym genom regleringar av röstningsförfarandet i och vid 

vallokalerna.  

 

Nedan listas ett antal uppgifter som valnämnden ansvarar för att säkerställa:  

 Utse personer som i egenskap av röstmottagare tar emot och räknar röster.    

 Tillse att röstmottagare erhållit den utbildning som behövs för uppdraget.    

 Tillse att det finns lämpliga lokaler som vallokaler och röstningslokaler som i fråga om 

lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.  

Vallokaler ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och bör inte ha 

anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka 

väljaren i samband med röstningen.   

 I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det finnas en lämplig avskärmad plats där 

valsedlar kan läggas ut och där väljarna var för sig kan ta sina valsedlar utan insyn. Om en 

sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas 

inne i lokalen.   

 I lokalerna ska varje väljare kunna vara ensam bakom en valskärm och välja valsedlar. 

Därefter ska väljaren lämna valkuverten till röstmottagarna.   

 Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan göra i ordning 

sina röster, ska dock på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna i den utsträckning 

som behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller 

henne vid röstningen.   

 Se till att det finns tillfredsställande information om lokaler, tillgänglighet och öppettider.    

 Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som befinner sig i 

lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som   

röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Den som inte följer   

röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det 

 
7 Lag om ändring i vallagen (SFS 2019:923) 
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är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Kan   

röstmottagningen på grund av en ordningsstörning inte genomföras får den tillfälligt   

avbrytas.   

 Ta hand om fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst och föra anteckningar för det som 

görs. Ytterkuvert från budröster skall förvaras av valnämnden under valperioden.    

 Se till att den preliminära rösträkningen i vallokalen sker omedelbart efter att rösträkningen 

i vallokalen har avslutats och samtliga valkuvert har lagts i valurnan. Därefter skall 

röstmottagarna lämna över röstlängden, protokollet, ytterkuvert för budröst och avsedda 

omslag till valnämnden. Valnämnden skall i sin tur genast överlämna protokoll och avsedda 

omslag till länsstyrelsen.  

 På onsdagen efter valdagen ska valnämnden hålla sammanträde för att göra en preliminär 

rösträkning. Detta för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna.   

 

Reglemente för valnämnden (2016-03-07) 

Valnämnden ansvarar i kommunen för allmänna val (val till Europaparlamentet, riksdagen, 

landstinget och kommunfullmäktige) och folkomröstningar.  Nämnden fullgör de uppgifter som 

enligt lag eller annan författning ankommer på valnämnd. Nämnden fullgör de uppgifter som 

enligt, vallagen, lagen om kommunala folkomröstningar och folkomröstningslagen ankommer 

på kommun 
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Bilaga 3: Källförteckning   

 
Dokument  
 

 Reglemente för valnämnden  

 Delegeringsbeslut röstmottagare  

 Valnämndens protokoll 2021–2022 

 Internkontrollplan & riskanalys 2022 

 Uppföljningsrapport inter kontrollplan  

 Handledning för röstmottagare  

 Kommunens handbok för arbete med val 2022 

 Analys av genomförande av de allmänna valen 2022 

 Fastställande av röstningslokaler  

 Resultat av enkät till röstmottagare  

 Lokalplanering val 2022 

 Verksamhetsplan med budget 2022 

 Verksamhetsskyddsanalys inför valet 2022 

 Rutiner, anvisningar och handledning från Valmyndigheten 

 

Intervjuer  

 
 Valnämndens presidium, 2022-10-26 

 Kanslichef valkansliet, 2022-10-26 

 Kanslisekreterare valkansliet, 2022-10-26 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:VN.2022.57
Datum: 2023-03-03
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Valnämnden

Granskning av valnämnden - Revisionsrapport

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att fastställa svar till revisionen gällande revisionsrapporten - Fördjupad

granskning av valnämnden.

Valnämnden beslutar överlämna svaret till kommunrevisionen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har antagit revisionsrapporten - Fördjupad granskning av valnämnden.
Granskningens syfte har varit att bedöma om valnämnden säkerställt ett rättssäkert och
effektivt genomförande av valet 2022. Den sammanfattande bedömningen är att valnämnden i
huvudsak säkerställt ett rättssäkert och effektivt genomförande av valet 2022.

Förvaltningen har tagit fram svar på frågeställningarna utifrån revisionens rekommendationer
och frågor.

Emelie Cergic Boberg Filip Olsson

Avdelningschef kansli och säkerhet Valnämndens sekreterare
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-03-03

Svar till revisionen, 2023-02-28

Följebrev Valnämnden, 2022-12-14

Rapport: Granskning av valnämnden, 2022-12-14

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunrevisionen
För kännedom:

Kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunrevisionen har antagit revisionsrapporten - Fördjupad granskning av valnämnden.
Granskningens syfte har varit att bedöma om valnämnden säkerställt ett rättssäkert och
effektivt genomförande av valet 2022. Den sammanfattande bedömningen är att valnämnden i
huvudsak säkerställt ett rättssäkert och effektivt genomförande av valet 2022.

Förvaltningen har tagit fram svar på frågeställningarna utifrån revisionens rekommendationer
och frågor.

Ekonomisk bedömning

Att följa en del av revisionens rekommendationer kan innebära ekonomiska konsekvenser vid

genomförandet av kommande val, exempelvis förändringar avseende vallokaler eller ett högre

antal röstmottagare. Det går dock inte i nuläget att göra någon uppskattning av dessa

kostnader.

Invånarperspektiv

Revisionens granskning och valnämndens svar är viktig för den demokratiska processen och

för att säkerställa rättssäkerheten vid genomförandet av allmänna val, vilket är av vikt för

kommuninvånarna.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Den primära rättskällan för valnämndens arbete vid genomförandet av de allmänna valen

2022 var vallagen (2005:837). Den 1 februari 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som syftade

till att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten.

Valnämnden har eftersträvat att följa den nya lagstiftningen och Valmyndighetens

rekommendationer, vilket också tas upp i revisionens granskning.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet expedieras till kommunrevisionen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att förslaget besvarar revisionens frågeställningar och att det bör

överlämnas som svar till kommunrevisionen.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Revisionen

Svar till kommunrevisionen gällande Revisionsrapporten -
fördjupad granskning av valnämnden

Kommunrevisionen har antagit revisionsrapporten - Fördjupad granskning av valnämnden.
Granskningens syfte har varit att bedöma om valnämnden säkerställt ett rättssäkert och effektivt
genomförande av valet 2022. Den sammanfattande bedömningen är att valnämnden i huvudsak
säkerställt ett rättssäkert och effektivt genomförande av valet 2022.

Förvaltningen har tagit fram svar på frågeställningarna utifrån revisionens rekommendationer och
frågor. Nedan besvaras revisionens frågor utifrån vilka åtgärder som planeras, när de ska
genomföras och vilken funktion som har ansvaret.

Säkerställ att de krav och förväntningar som ställs på röstmottagare tydliggörs i rekryteringsprocessen.

Det framgår av revisionsrapporten att valnämnden bedöms ha säkerställt att samtliga röstmottagare
fått lämplig utbildning. Revisionsrapporten visar att samtliga röstmottagare som deltog på valdagen
har genomgått den obligatoriska utbildningen. Fortsättningsvis framgår det av revisionsrapporten
att inga felmarkeringar i röstlängden har konstaterats i samband med röstmottagningen, detta
indikerar att röstmottagare har haft en god kännedom om arbetssätt och rutiner för att minimera
risken för misstag. Riskerna för misstag vid röstmottagning var en av de risker som identifierats
som en av de mest väsentliga i valnämndens riskanalys inför valet 2022.

Som en del av valnämndens egen uppföljning av valet skickades det ut en enkät varav 95
röstmottagare valde att delta. På frågan ”vad tyckte du om utbildningstillfället” svarade majoriteten
”bra”.

Dock framgår det av revisionsrapporten att röstmottagare har uppgett att de bland annat var trötta
och inte hade förutsett hur lång arbetsdagen skulle vara.
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Det tillfälle under rekryteringsprocessen som är bäst lämpat för att tydliggöra krav och
förväntningar torde vara det obligatoriska utbildningstillfället. För att säkerställa att de krav och
förväntningar som ställs på röstmottagare ska tydliggörs i rekryteringsprocessen ska valnämndens
kansli, om möjligt, skicka ut utbildningsmaterialet innan utbildningstillfället. Att skicka ut materialet
innan möjliggör för röstmottagarna att ta del av materialet och ställa uppkomna frågor under
utbildningen. Utöver att ett utskick av utbildningsmaterial ska det förtydligas under
utbildningstillfället att valdagen kan bli lång.

Analysera behovet av antalet röstmottagare för respektive valdistrikt.

Revisionen bedömer att valnämnden i huvudsak säkerställt tillräckligt många röstmottagare. Enligt
vallagen 3 kap. ska det för varje valdistrikt utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och
en ersättare för ordföranden. På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare
som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Av den enkät som genomfördes framgår det att majoriteten av de (94 röstmottagare) som svarat på
frågan ”var bemanningen tillräcklig” ansåg att bemanningen var ”bra”.

Av svaren till enkäten framgår det dock att en del önskat att de skulle varit en röstmottagare till. Av
revisionens granskning konstateras det att antalet röstberättigade varierar mellan distrikten och att
det bör beaktas vid ett eventuellt beslut om att utöka antalet röstmottagare.

Valnämnden ska under 2023 se över valdistrikten. I samband med bemanningsplaneringen inför
EU-valet 2024 ska även behovet av antalet röstmottagare per valdistrikt beaktas. Det genomförs av
valnämndens kansli.

Tillse att tillräckliga åtgärder vidtas för att förebygga väsentlig köbildning.

Enligt Valmyndighetens rapport ”Erfarenheter från valen 2022” daterad 2023-02-15, Dnr VAL-
686, sid 6, framgår det att de allra flesta av de problem och utmaningar som förekommit under
valen 2022 på något sätt är hänförliga till valsedelssystemet. Valmyndigheten och många
kommuner bedömer att de avskärmade valsedlarna var huvudorsaken till köerna.

I den analys som valkansliet genomfört efter valet 2022 har avsaknaden av fler valsedelställ
identifierats som den primära orsaken till köbildningen. I intervju uppges att det inför kommande
val finns behov av fler skärmar för att förebygga köbildning.
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För att förebygga väsentlig köbildning ska det placeras ut fler valsedelställ med avskärmningar i
vallokalerna. Fler valsedelställ ska placeras ut i samband med valets genomförande och ansvaret att
det görs ligger på valnämnden genom valnämndens kansli.

Tydliggör målbilden kring maximal kötid för röstning inför kommande val.

Revisionens mening är att en omfattande köbildning på sikt kan få en negativ påverkan på
valdeltagandet. Även om valdeltagandet påverkas marginellt riskerar detta, enligt revisionen, att
minska allmänhetens förtroende för det demokratiska systemet. Revisionen anser att det därför är
väsentligt att nämnden inför kommande val genomför de verksamhetsanpassningar som krävs för
att minimera risken för väsentlig köbildning. En tydlig målbild kring maximal kötid för röstning
kan vara ett första steg i ett sådant arbete.

Valnämnden har tidigare inte arbetat med målbilden kring maximal kötid utan valnämnden har haft
som strategisk målsättning att öka valdeltagandet. Valnämndens målsättning under 2022 var att det
genomsnittliga valdeltagandet i valet 2022 skulle öka jämfört med det allmänna valet 2018 med +
1%, till 87,15%.

Att använda en målbild kring maximal kötid som en del av det strategiska arbetet med
målsättningen att öka valdeltagandet är något valnämnden ska ta i beaktande inför kommande val.

Tillse att de vallokaler som används är ändamålsenliga och möjliggör de verksamhetsanpassningar som
krävs för att förebygga köbildning.

Revisionen bedömer att valnämnden delvis säkerställt tillgång till ändamålsenliga vallokaler. Enligt
vallagen ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler
och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att
rösta. För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal och en vallokal ska vara tydligt avgränsad och
även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska
inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en
viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med
röstningen.

En lokalinventering utfördes innan valet genomfördes för att säkerställa lokalers tillgänglighet och
för att, även i enlighet med valmyndighetens rekommendationer, använda vallokaler utan politisk
eller religiös koppling. Det framkommer ändock att vissa av lokalerna behövt bättre tillgänglighet
med skyltar och/eller storlek för att hantera köbildningen.

Valnämnden ska under 2023 se över valdistrikten. I samband med den lokalplanering som ska ske
inför EU-valet 2024 ska även ändamålsenliga vallokaler i varje distrikt inventeras. I översynen ska
lokalernas lokalisering, tillgänglighet och eventuell religiös eller politisk koppling beaktas.
Översynen genomförs av valnämndens kansli.
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Valnämnden

Förändring av Alafors valdistrikt.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige att föreslå länsstyrelsen besluta om ändrad
indelning av distriktet Alafors i enlighet med bilaga Karta revidering av valdistrikt Alafors.

Valnämnden förslår att kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att tillämpa föreslagen
ändring av distriktet Alafors vid valet till Europaparlamentet 2023.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ett valdistrikt är ett geografiskt röstningsområde som ska omfatta mellan 1000-2000 stycken

röstberättigade (4 kap 17 § Vallag, SFS 2005:837).

Valnämnden skall året före ordinarie val till riksdagen se över indelningen i valdistrikt. En

ändring av valdistriktsindelning beslutas av länsstyrelsen efter förslag från

kommunfullmäktige.

Ale kommun består idag av 18 valdistrikt, men förvaltningen föreslår en delning av Alafors

valdistrikt så att Ale kommun inför nästa val består av 19 valdistrikt.

Förvaltningen har i sitt förslag följt länsstyrelsens rekommendationer att valdistrikten även

efter förändringarna ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade

en bra väg till vallokalen.

Förvaltningens bedömning är att ett nytt distrikt är motiverat i enlighet med 4 kap 17 §

vallagen. Alafors har ökat i folkmängd och beräknas i och med en kommande detaljplan att

öka med ytterligare cirka 400 invånare.

Genom att justera distriktsgränserna så jämnas antalet röstberättigande ut i distrikten och det

skapas förutsättningar för röstmottagningen att totalt hantera fler röstberättigande över tid.
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Emelie Cergic Boberg Filip Olsson

Kanslichef Valnämndens sekreterare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-02-27

Karta revidering av valdistrikt Alafors

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Länsstyrelsen Västra Götaland

För kännedom:

Avdelningschef kansli och säkerhet

Ärendet

Ett valdistrikt är ett geografiskt röstningsområde som ska omfatta mellan 1000-2000 stycken
röstberättigade (4 kap 17 § Vallag, SFS 2005:837).
Valnämnden skall året före ordinarie val till riksdagen se över indelningen i valdistrikt. En
ändring av valdistriktsindelning beslutas av länsstyrelsen efter förslag från
kommunfullmäktige. Ale kommun består idag av 18 valdistrikt, men förvaltningen föreslår en
delning av Alafors valdistrikt så att Ale kommun består av 19 valdistrikt vid nästa val. Efter
delningen bedöms valdistriktet att utgöras av ca 850 röstberättigade.
Arbetet har genomförts i samråd med berörda handläggare inom befolkningsprognos och
GIS.

Alafors valdistrikt bestod av cirka 1700 röstberättigade vid valet 2022. Även om antalet
väljare är inom valmyndighetens rekommendationer, så bedöms distriktet som stort.
Angränsade distriktet Starrkärr utgjorde det näst störta distriktet och bestod av cirka 1600
röstberättigande och förvaltningen har övervägt att införliva en del av Starrkärrs distrikt i det
nya distriktet.

En ny detaljplan Rished 1 kommer att antas de kommande åren. Detaljplanen beräknar
innefatta 175 bostäder och ytterligare 400 invånare.
Utifrån de förutsättningarna gör förvaltningen bedömningen att enbart Alafors valdistrikt
förändras eftersom det beräknade antalet per distrikt kommer att ligga runt 1000
röstberättigade. Eventuellt kan ytterligare förändringar i gränsdragning krävas på sikt för att
uppnå en jämnare fördelning mellan de två distrikten efter att detaljplanen aktualiserats.

En eventuell ändring av Starrkärr valdistrikt bedöms lämpligast ske i ett separat ärende.
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Ekonomisk bedömning

Ett nytt distrikt kommer att innebära ökande ekonomiska kostnader i form av valmaterial,
utrustning samt bemanning av röstmottagare. Lokaler kommer att samordnas så långt som
möjligt.

Invånarperspektiv

Kommunen har under de sista åren haft en stor inflyttning vilket inneburit ett ökat antal
röstberättigade.Genom att anpassa valdistrikten efter kommunens nya förutsättningar kan en
jämn och smidig tillströmning av väljare uppnås till varje distrikt. En jämn fördelning av
väljare mellan valdistrikten underlättar planeringen av valen eftersom behovet av
specialanpassningar minskar. Det minskar risken för bemanningssvårigheter och störningar
som exempelvis köbildning.

Hållbarhetsperspektivet

Förvaltningens målsättning är att distrikten vallokal skall ligga i närområdet för att skapa bra
förutsättningar att ta sig till lokalen genom att gå eller cykla.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade.
Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom utflyttningar,
nybyggnationer etc.
Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl
skulle kunna vara att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort.
Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än
300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten
ska kunna bibehållas.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen som ansvarar för
fastställande samt uppdatering av aktuella GIS-kartor.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har i sitt förslag följt länsstyrelsens rekommendationer att valdistrikten även

efter förändringarna ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade

en bra väg till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på

väg till sin egen vallokal. Arbetet har utgått från Länsstyrelsens manual Länsstyrelsens och

valnämndens arbete med valgeografi och mandat.

Förvaltningens bedömning är att ett nytt distrikt är motiverat i enlighet med 4 kap 17 §

vallagen då Alafors har ökat i folkmängd och kommer i och med en kommande detaljplan

beräkna att öka med ytterligare 400 invånare.

Genom att justera distriktsgränserna så blir det en jämnare fördelning av antalet

röstberättigande i distrikten och det skapas förutsättningar för röstmottagningen att totalt

hantera fler röstberättigande över tid.
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Valnämnden

Ändring av arvoden för röstmottagare

Förslag till beslut

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun enligt förslag med

ikraftträdande 2023-07-01.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunen ansvarar för genomförandet av val i kommunen, enligt 3 kap 3 § vallagen

(2005:837). I ansvaret inbegrips även att kunna bestämma ersättningsnivå röstmottagare varav

en är ordförande och en är vice ordförande för respektive valdistrikt enligt lagstiftningen. I

förslaget föreslås ersättningsnivåerna för ordförande, vice ordförande och röstmottagare vid

valdistrikt höjas för att stärka möjligheterna att rekrytera samt vara i linje med de

ersättningsnivåer som gäller för närliggande kommuner. Arvodesbestämmelserna kan endast

revideras av kommunfullmäktige då bestämmelserna även omfattar arvoden för

förtroendevalda i kommunen vilket endast kommunfullmäktige kan besluta om.

Maria Reinholdsson Emelie Cergic Boberg

Kommunchef Avdelningschef kansli och säkerhet
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-03-03

Förslag Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun

Reviderade bilaga 4 till Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun med

föreslagna ändringar

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Författningssamlingen
Utredare avdelning kansli och säkerhet

För kännedom:

Valnämnden

Ärendet

Kommunen ansvarar för genomförandet av val i kommunen, enligt 3 kap 3 § vallagen

(2005:837). I ansvaret inbegrips även att kunna bestämma ersättningsnivå röstmottagare varav

en är ordförande och en är vice ordförande för respektive valdistrikt enligt lagstiftningen. I

kommunen finns vid valet 2022 ca 140 röstmottagare.

Ale kommuns arvoden för röstmottagare på valdagen är något lägre i förhållande till andra

kommuner i vårt närområde. Efter en genomgång av närliggande kommuners arvodesnivå för

år 2022 förhåller det sig enligt följande för ordförande för ett valdistrikt:

Kommun Ersättningsnivå för ordförande

Alingsås kommun 4 997 kr

Kungälvs kommun 4 600 kr

Göteborgs kommun 4 500 kr

Lerums kommun 4 300 kr

Ale kommun 3 718 kr

Lilla Edet kommun 3 300 kr

Stenungsunds kommun 3 200 kr
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Följande belopp gäller för vice ordförande för valdistrikt för genomfört val år 2022 enligt

följande:

Följande belopp gäller för röstmottagare i valdistrikt för genomfört val år 2022 enligt

följande:

I arvodet ingår utbildningstillfället samt extra uppdrag för ordförande samt vice ordförande

såsom möblering av lokal och upphämtning av visst material.

I ärendet föreslås en höjning för att anpassa arvodet till närliggande kommuners arvodesnivå

inför kommande val till Europaparlamentet år 2024 och val till riksdag, region och kommun

år 2026. En höjning av arvodena bedöms förbättra möjligheterna att rekrytera ordföranden,

vice ordföranden och röstmottagare. I dagsläget konkurrerar valnämnden i Ale om erfarna

Kommun Ersättningsnivå för vice ordförande

Alingsås kommun 3 934 kr

Kungälvs kommun 3 700 kr

Lerums kommun 3 650 kr

Göteborgs kommun 3 600 kr

Ale kommun 3 218 kr

Lilla Edet kommun 3 000 kr

Stenungsunds kommun 2 700 kr

Kommun Ersättningsnivå för röstmottagare

Alingsås kommun 3 276 kr

Kungälvs kommun 3 200 kr

Göteborgs kommun 3 000 kr

Lerums kommun 2 900 kr

Ale kommun 2 574 kr

Lilla Edet kommun 2 300 kr

Stenungsunds kommun 2 300 kr
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personer utan politiskt anknytning i vårt närområde som kan gå in och ta de ansvarsfulla

uppdragen som ordförande och vice ordförande. Frågan om arvode bedöms därför bli

avgörande i rekryteringen. De förändringar som föreslås är följande:

Beräkningen ovan har gjorts med öresavrundning uppåt till närmsta heltal. Riksdagsarvodet

sedan årsskiftet år 2023 utgör 71 500 kr. I förslaget ökar nu gällande andel av riksdagsarvodet

med 0,018 för ordförande och vice ordförande, 0,013 för röstmottagare och reserver. Med

nuvarande förslag höjs arvodet i förhållande till närliggande kommuner och konstruktionen

med andel av riksdagsarvodet gör att arvodet följer i möjligaste mån prisutvecklingen i

samhället.

Arvodesreglerna utgår från procentsatser beräknat på en riksdagsledamots månadslön vilket i

nuläget är 71 500 kr vid årsskiftet 2022/2023. Beräkningsgrunderna har varit oförändrade

sedan arvodesreglerna ursprungligen antogs år 2015. Eftersom arvodesbestämmelserna består

av arvoden för förtroendevalda som måste antas av fullmäktige, behöver ärendet beslutas av

fullmäktige.

Ekonomisk bedömning

Förändringen innebär en större ekonomisk påverkan för valnämnden. Med en ordförande och

en vice ordförande per valdistrikt, vilket totalt är 19 stycken, innebär revideringen av

arvodesbestämmelserna en kostnadsökning på 48 906 kr.

Med den bemanning som var under valet 2022; 5 röstmottagare exklusive ordförande och vice

ordförande så innebär förändringen en ökning på 88 350 kr. Om bemanningen utökas med

ytterligare en röstmottagare för varje valdistrikt ökar kostnaden med ytterligare 17 670 kr.

Därutöver tillkommer ersättningen för reserver som också innebär en kostnadsökning.

Uppdrag under valdagen Nuvarande arvodesnivå Föreslagen arvodesnivå

Ordförande
0,052 av riksdagsarvode,

motsvarande 3 718 kr

0,070 av riksdagsarvode,

motsvarande 5 005 kr

Vice ordförande
0,045 av riksdagsarvode,

motsvarande 3 218 kr

0,063 av riksdagsarvode,

motsvarande 4 505 kr

Röstmottagare
0,036 av riksdagsarvode,

motsvarande 2 574 kr

0,049 av riksdagsarvode,

motsvarande 3 504 kr

Reserv röstmottagare
0,018 av riksdagsarvode,

motsvarande 1 287 kr

0,031 av riksdagsarvode,

motsvarande 2 217 kr
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Med den bemanning som var under 2022 innebär förslaget i ärendet en kostnadsökning på

totalt 137 256 kr utan hänsyn till kostnaden för röstmottagare som utgör reserv.

Invånarperspektiv

Ändrade arvodesbestämmelser för röstmottagare syftar till att stärka kommunens möjligheter

att konkurrera om kompetenta och erfarna röstmottagare samt ordföranden. Kompetenta

röstmottagare är en stor tillgång för valnämnden när val hålls i kommunen. Erfaren personal

minskar risken för misstag och fel samt ökar servicenivån gentemot väljarna. Sena avhopp

från tilltänkta röstmottagare, och särskilt ordföranden, försvårar för en inkallad ersättaren att

på ett tillfredsställande sätt förbereda sig i sin roll. Hög kvalitet i genomförandet av val och

hög servicenivå är något som gynnar invånarna i Ale kommun.

Bakgrunden till att frågan väcks är att valkansliet under valet 2022 identifierat att påtänkta

röstmottagare och ordförandena inte sällan motiverat avhopp med att arvodesnivån i

grannkommuner är högre. Eftersom ärendet initierats efter erfarenheterna från valet 2022, och

dessa erfarenheter inhämtats i dialog med vid tiden tilltänkta röstmottagare, så bedömer

valkansliet att invånarperspektivet har tillgodosetts.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Valnämnden i kommunen ansvarar för genomförandet av val i kommunen, enligt 3 kap 3 §

vallagen (2005:837). I ansvaret inbegrips även att kunna bestämma ersättningsnivå

röstmottagare däribland ordförande och vice ordförande för respektive valdistrikt.

Arvodesbestämmelser består av regler för förtroendevalda som måste beslutas av

kommunfullmäktige enligt 4 kap. 16-17 §§ kommunallagen (2017:725). Arvodes-

bestämmelserna kan endast revideras som ett styrdokument i sin helhet och måste därför

revideras av kommunfullmäktige.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande

Efter beslut av kommunfullmäktige måste arvodesbestämmelserna revideras efter antagna

ändringar. Uppdaterade arvodesbestämmelser publiceras sedan på författningssamlingen på

Ale kommuns hemsida.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ersättningsnivåerna skulle kunna inverka på möjligheterna att

rekrytera ordförande, vice ordförande och röstmottagare vid kommande val till

Europaparlamentet år 2024 och nästa val till riksdag, region och kommun år 2026.



 
 
 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda m fl i Ale kommun 

 
Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 101 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 249 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 109 

Diarienummer KS.2017.410 
Ändringarna träder i kraft vid olika datum mellan den 1 juli 2018 och den 1 januari 2019, se fullmäktiges protokoll. 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 228 

Diarienummer KS.2018.338 
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska avseende politiskt sakkunniga samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i servicenämnden tillämpas från och med den 1 december 2018, se fullmäktiges protokoll. 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 207 
Diarienummer KS.2019.159 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2022-06-20, § 112 
Diarienummer KS.2020.229 

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2022 för kommunstyrelsen samt den 1 december för övriga nämnder. För AB Alebyggen 
träder bestämmelserna i kraft efter beslut på årsstämma 2023.  

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2022-11-14, § 179 

Diarienummer KS.2022.560. 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2023-01-23, § 25 
Diarienummer KS.2022.679 

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2023. 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2023-XX-XX, § XX 
Diarienummer VN.2022.55 

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2023.  



 
 
 

 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i 
Ale kommun 
 
1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Uppdrag som omfattas 

Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda i Ale kommun inklusive styrelsen i AB 
Alebyggen samt de som innehar ett uppdrag upptaget i bilaga 4. 

1.2 Definitioner 

I dessa arvodesbestämmelser avses med 
arvode ersättning för fullgörande av ett uppdrag 
ersättning ersättning för kostnader eller förlorade förmåner vid fullgörande av ett uppdrag 
förtroendevald ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar 
samt revisorer och till kommunfullmäktige anmälda politiskt sakkunniga 
nämnd kommunens styrelser och nämnder 
SGI sjukpenninggrundande inkomst per timma enligt försäkringskassans beräkningsgrunder 

2. Ersättningar för kostnader i samband med fullgörande av uppdrag 

Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad 
pensionsförmån, förlorad semesterförmån, rese- och traktamentsersättning samt ersättning för 
barntillsyn förorsakade av förtroendeuppdrag för Ale kommun. 

Föredragande i fullmäktige eller nämnd som erhåller övrigt arvode med stöd av bilaga 4, ska vid 
tillämpningen av avsnitt 2 jämställas med förtroendevald med rätt till sammanträdesarvode. 
Arvoderade för övriga uppdrag upptagna i bilaga 4 har endast rätt till ersättningar  för kostnader 
förorsakade av uppdraget om detta är angivet i avsnitt 2.4 (rese- och traktamentsersättning).  

2.1 Förlorad arbetsinkomst m m 

2.1.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent har inte rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

2.1.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent har inte rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som omfattas av årsarvode. Erhåller den 
årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäller för övriga 
förtroendevalda enligt avsnitt 2.1.3. 

  



 
 
 

 

2.1.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 
sammanträdesarvode har för dessa uppdrag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m i 
följande fall. 

1. Förtroendevalda som är anställda eller egna företagare har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst som kan styrkas. Den förlorade arbetsinkomsten ska beräknas efter hur 
många timmar en förtroendevald inte har kunnat arbeta och beräknas på samma sätt som 
SGI, men utan tillämpning av bestämmelserna om tak för SGI. 

2. Förtroendevalda som är arbetslösa har rätt till ersättning för förlorad arbetslösersättning 
som kan styrkas.  

3. I det fall förtroendevald bryter föräldraledighet för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag så 
skall ersättning betalas ut baserad på arbetsinkomsten från den tjänst som den 
förtroendevalde är föräldraledig ifrån. 

I kommunen anställd, som på sin ordinarie arbetstid fullgör sitt förtroendeuppdrag, är berättigad 
till ledighet med bibehållna löneförmåner och har då inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst avser den faktiska arbetstid som den förtroendevalda 
har gått miste om. Detta innebär att ersättning kan utges för förlorad arbetsinkomst till följd av 
arbetstidslagens föreskrifter om nattvila.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges med ett belopp per timme om högst 0,006 av vid 
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsman. 

2.2 Förlorad pensionsförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 
rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån när de fullgör uppdrag för vilka ersättning för 
förlorad arbetsinkomst m m utges. Ersättningen utges kalenderårsvis i efterskott och beräknas som 
4,5 procent av den förtroendevaldas sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättningen för förlorad pensionsförmån utges som en schablon till förtroendevald upp till 67 års 
ålder. 

Ersättningsberättigad vars förlorade pensionsförmån är större än schablonen, har rätt till ersättning 
med verklig förlust i stället för med schablonen, om den ersättningsberättigade kan styrka den 
verkliga förlustens storlek, dock maximalt med 30 procent av den ersättningsberättigades 
sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras 
inom viss tid. 

Motsvarande ersättning till förtroendevald i annan ålder utges om den förtroendevalde kan styrka 
att han eller hon har haft en verklig förlust. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom 
viss tid. 

  



 
 
 

 

2.3 Förlorad semesterförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 
rätt till ersättning för förlorad semesterförmån som kan styrkas när de fullgör uppdrag för vilka 
ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges. Detta gäller dock inte om förlorad 
semesterförmån är inräknad i underlaget för framräkning av förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad semesterförmån utges kalenderårsvis i efterskott. Om den förlorade 
förmånen består i förlorade semesterdagar beräknas ersättningen utifrån antalet förlorade 
semesterdagar värderade som den lön den förtroendevalda hade erhållit från aktuell arbetsgivare 
för motsvarande antal arbetsdagar. Består den förlorade semesterförmånen i ett förlorat belopp 
utgår ersättning med det beloppet. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.4 Rese- och traktamentsersättning 

2.4.1 Sammanträde eller förrättning inom Ale kommun 

Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning inom kommunen, har 
rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för kommunens anställda i allmänhet, om inte 
annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som grupp-
ledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ord-
förande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kom-
munala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

Ersättning ska utges om avståndet mellan bostaden (eller i förkommande fall ordinarie arbetsplats) 
och sammanträdesstället (eller platsen för en förrättning) överstiger 3 km. 

Har privat periodbiljett (dygns-,månads- eller årsbiljett)) på Västtrafik använts utges ersättning med 
ett schablonbelopp om 20 kr för ersättningsberättigad resa (enkelresa), om inte en ersättning med 
schablonbeloppet medför att högre ersättning skulle komma att utges än vad den 
ersättningsberättigade har köpt biljetten för. Ersättning ska i så fall utges med ett belopp som är så 
stort att den sammanlagda ersättningen som utges för periodbiljetten motsvarar vad den 
ersättningsberättigade har betalat för periodbiljetten. 

2.4.2 Sammanträde eller förrättning utom Ale kommun 

Förtroendevalda som har resekostnader vid sammanträde eller förrättning utom kommunen har 
rätt till ersättning för resekostnaderna och traktamente enligt samma villkor som gäller för 
kommunens anställda i allmänhet, om inte annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som 
har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, 
ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, 
vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

I delägda bolag där bolaget ej står för reseersättning utgår reseersättning från Ale kommun. 

Traktamente ska utges om förrättning skett mer än 50 km (närmaste färdväg) från antingen den 
förtroendevaldas arbetsplats eller den förtroendevaldas bostad. 



 
 
 

 

Har privat periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) på Västtrafik använts utges ersättning med 
20 kr för ersättningsberättigad resa, dock maximalt vad biljetten har kostat att köpa. 

2.4.3 Resekostnader i övriga fall 

Förtroendevald som har funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader även i andra fall 
än vad som framgår av punkterna 2.4.1 och 2.4.2. Ersättning för resekostnader utges om den 
förtroendevaldas funktionshinder medför att han eller hon annars inte kan delta i ett sammanträde 
eller i en förrättning. Ersättning utges för billigaste transportsätt som är möjligt att välja i det 
enskilda fallet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, 
föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 
för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala 
pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

2.4.4 Gemensamma bestämmelser för reseersättningar och traktamenten 

Resa som inte sker med Västtrafik, färdtjänst eller eget transportmedel bör beställas genom 
kommunens reseleverantör. Blir resa inställd, ska den förtroendevalda eller ersättningsberättigad 
rådsmedlem som har beställt resan se till att den avbokas så snart det är möjligt. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.5 Ersättning för barntillsyn 

2.5.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på 100 procent har inte rätt till ersättning för 
barntillsyn. 

2.5.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade för förtroendeuppdrag omfattande en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 
procent har inte rätt till ersättning för barntillsyn för det uppdrag som omfattas av årsarvode. 
Erhåller den årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till 
ersättning för barntillsyn i samband med detta uppdrag enligt vad som gäller övriga 
förtroendevalda enligt avsnitt 2.5.3. 

2.5.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 
sammanträdesarvode har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de 
fullgör dessa uppdrag, i vilket ingår ett gruppmöte per nämnd eller motsvarande. Ersättning för 
styrkta kostnader utges för tillsyn av barn, om barnet inte har fyllt 12 år och ingår i den 
förtroendevaldas familj. Ersättning utges inte för tillsyn som ingår i ordinarie tillsyn av barnet. 

Ersättning utges med max 200 kr i timmen exklusive RUT-avdrag. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.6 Gemensamma bestämmelser för ersättningar 

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån i enlighet med punkterna 



 
 
 

 

2.1-2.3, om sammanträdet ställs in senare än två veckor före sammanträdet och den 
förtroendevalda inte har möjlighet att gå i tjänst i sin ordinarie verksamhet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald och ersättningsberättigad rådsmedlem rätt 
till rese- och traktamentsersättning enligt punkten 2.4, om sammanträdet ställs in senare än en dag 
före sammanträdet och den förtroendevalda inte har nåtts av informationen om att sammanträdet 
är inställt och i onödan har företagit en resa till sammanträdet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för barntillsyn i enlighet 
med punkten 2.5, om sammanträdet ställs in senare än en dag före sammanträdet och den 
förtroendevalda inte har möjlighet att avboka planerad barntillsyn utan ersättningsskyldighet.  

3 Arvoden 

3.1  Årsarvoden 

3.1.1 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad på 40 procent eller mer 
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 1 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.2 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad som är lägre än 40 procent 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 2 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.3 Gemensamma bestämmelser för årsarvoden 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid) har inte rätt till 
ytterligare arvode från kommunen. 

För uppdrag inom den nämnd som ett årsarvode utgår för, har årsarvoderad med en beräknad 
sysselsättningsgrad under 100 procent utöver årsarvodet endast rätt till annat arvode 
(tilläggsarvode) vid särskilda och avgränsade uppdrag som har beslutats av kommunstyrelsen. 
Beslut om tilläggsarvode ska innehålla orsaken till varför arvodet utges, arvodets storlek och 
tidsperioden under vilken arvodet utges. För ett tilläggsarvode gäller de bestämmelser som gäller 
för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag, dock ska inte den beräknade 
sysselsättningsgraden ändras. 

Årsarvodet omfattar i övrigt all nedlagd tid inom nämndens verksamhetsområde, vilket innebär att 
årsarvoderad inte har rätt till ytterligare arvode från egen nämnd. 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har rätt till 
sammanträdesarvode enligt avsnitt 3.2 för uppdrag i annan nämnd än den som årsarvode erhålls 
ifrån eller för uppdrag beslutat av annan nämnd än den som årsarvode erhålls ifrån. 



 
 
 

 

Årsarvoderade ska rapportera från sitt deltagande i kurser och konferenser vid närmast följande 
sammanträde med egen nämnd. 

Bilaga 5 innehåller en förteckning över vilka uppgifter som ingår i ett fast arvode.  

Om ett uppdrag, som enligt bilaga 5 ingår i ett uppdrag för en årsarvoderad förtroendevald, inte 
ingår i den förtroendevaldas uppdrag och det icke ingående uppdraget kan förväntas påverka 
sysselsättningsgraden i icke obetydlig omfattning, ska kommunstyrelsen bestämma det 
årsarvoderade uppdragets arvode och beräknade sysselsättningsgrad. Förtroendevald som utses till 
det icke ingående uppdraget erhåller årsarvode eller sammanträdesarvode i enlighet med dessa 
bestämmelser. 

Utses en förtroendevald till flera årsarvoderade uppdrag har den förtroendevalda rätt till summan 
av årsarvodena, dock max för en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid). Överstiger 
den beräknade sysselsättningsgraden 100 procent, ska de högst betalda arvodena utges i första 
hand. Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har 
något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska 
kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av 
arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för uppdrag 
med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer. 

Om årsarvoderad är sjuk bibehåller han eller hon årsarvodet under 2 månader. Ersättare erhåller 
årsarvode från och med den tredje månaden. Vid frånvaro på annan grund än sjukdom, bestämmer 
kommunstyrelsen om ersättning till den årsarvoderade och ersättare. 

3.2 Sammanträdesarvoden 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 3 har rätt till sammanträdesarvode för varje 
påbörjad timma ett sammanträde pågår med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven del av vid 
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.  

 
Förtroendevald som under samma dygn deltar i ett eller flera sammanträden som pågår mindre än 
sammanlagt 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 
 
Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde och på förhand beslutad eller i efterhand 
godkänd förrättning. För deltagande i kurs eller konferens utgår halvt sammanträdesarvode. 
Sammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, sammanträde och justering av protokoll.  
 
Sammanträde och förrättning ska anses pågå från den tid som mötet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om mötet avbryts för lunch och därefter 
fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  
 
För valberedning i anslutning till fullmäktigesammanträde utgår inte sammanträdesarvode.  
 
Inställelsetid och gruppmöte ersätts inte, med undantag för gruppmöte i direkt anslutning till 
arvoderat fullmäktige- eller nämndsammanträde. Sammanträdesarvode utges i dessa fall som om 
sammanträdet och gruppmötet vore ett sammanträde, om den förtroendevalda i samband med 



 
 
 

 

ifyllande av uppgifter om arvodesunderlag till mötets sekreterare även fyller i den tid han eller hon 
varit närvarande på anslutande gruppmöte. 
 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan om arvode för förrättning ska göras inom viss tid. 

3.3 Övriga arvoden 

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige 
under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning 
att partiet har anmält namnet på gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första 
sammanträde. Sker anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till 
fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet 
anmäler en annan gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare.  

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven del av vid 
varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot.  

Gruppledare har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning för 
ordförandemöten och gruppledarmöten samt annars i de fall när de kallas av kommunstyrelsens 
ordförande eller förste vice ordförande.  

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige. 

3.3.2. Särskilda uppdrag 

Innehavare av andra uppdrag upptagna i bilaga 4 än gruppledare, har rätt till arvode från 
kommunen för den i bilagan angivna tiden och med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven 
del av vid varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot. 

För ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet 
för funktionshinderfrågor i Ale, vilka inte har utsetts av ett kommunalt organ gäller följande. 

1. Arvode utges för deltagande i rådens sammanträden. För deltagande i kurs eller konferens 
beslutat av rådet utgår halvt timarvode. Arvodet utgör ersättning för inläsning, 
sammanträde och justering av protokoll.  

2. Sammanträde ska anses pågå från den tid som sammanträdet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om sammanträdet avbryts för lunch och 
därefter fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  

3. Inställelsetid ersätts inte. 
4. För deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges dock 

inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma. 
5. För sammanträde som pågår mindre än 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 

 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

4 Pension 

Att förtroendevald i vissa fall har rätt till pension framgår av särskilda bestämmelser. 



 
 
 

 

5 Gemensamma bestämmelser 

5.1 Tak för arvode och ersättningar 

Förtroendevalda med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har inte rätt till arvoden 
och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp överstigande vid varje tid gällande 
månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. I ersättningar ska dock inte inräknas 
rese- och traktamentesersättningar enligt avsnitt 2.4. 

5.2 Utbetalning av arvoden och ersättningar 

Årsarvoden och sammanträdesarvoden för kommunala sammanträden utbetalas utan särskilt 
yrkande. Sammanträdets sekreterare för deltagarförteckning och närvarotid för deltagare. Det 
ankommer på sammanträdets sekreterare att inge underlag för utbetalning av sammanträdesarvode 
för kommunala sammanträden. Detsamma gäller övrigt arvode för ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, 
ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale 
enligt avsnitt 3.3.2 och bilaga 4. 

Ersättningsberättigad som erhåller sammanträdesarvode eller övrigt arvode, ska vid sammanträdet 
till sekreteraren anmäla om han eller hon  

1. har deltagit eller avser att delta i annat kommunalt möte samma dag för vilket 
sammanträdesarvode utges genom att ange aktuellt eller aktuella möten eller 

2. har deltagit i gruppmöte i anslutning till fullmäktige- eller nämndsammanträde (avsnitt 3.2 
om sammanträdesarvode) genom att ange klockslagen mellan vilka gruppmötet pågick. 

Sammanträdesarvoden för förrättningar, andra övriga arvoden och ersättningar utbetalas efter 
yrkande från den förtroendevalda eller annan berättigad. Metod för ansökan om ersättningar, på 
papper eller digitalt, anges av kommunstyrelsens kansli. Yrkande om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst eller för resekostnader får i stället framställas på sekreterarens underlag för 
utbetalning av sammanträdesarvode om sekreteraren medger det. 

Den som yrkar ersättning för resekostnader ska vid resa  
1. med privat bil ange kilometerantal för ersättningsberättigad resa. 
2. med Västtrafik med periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) i stället ange den 

ersättning den förtroendevalda har rätt till enligt avsnitt 2.4 eller 
3. med Västtrafik med annan biljettyp ange använd biljettyp och ange kostnaden för biljetten. 

Den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ange antal timmar inkomstbortfall den 
arvodesberättigade aktiviteten har förorsakat. 

Om förberedande ortsutvecklingsmöte eller annat sammanträde eller möte hålls utan att 
sekreterare finns närvarande, ansvarar ordföranden för att sekreterarens uppgifter enligt dessa 
arvodesbestämmelser fullgörs. 

Årsarvode utbetalas med 1/12 per månad den månad arvodet avser. Övriga arvoden och 
ersättningar utbetalas en gång per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning 
senast månaden efter det ett yrkande om ersättning har inkommit till kommunen. Utbetalning i 
annan ordning får beslutas av kommunstyrelsen.  



 
 
 

 

5.3 Uppgiftsskyldighet 

5.3.1 Arbetsinkomsts storlek 

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalda till 
personalavdelningen i Ale kommun lämna ett intyg utvisande sin inkomst. 

1. För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare. 

2. För företagare ska intyget vara utfärdat av försäkringskassan. Intyget ska vara baserat på 
modellen SGI. 

3. För arbetslös ska intyget vara utfärdat av arbetslöshetskassa eller myndighet. 

Förtroendevald ska lämna intyg på arbetsinkomstens storlek årligen och vid förändringar av 
inkomst. 

5.3.2 Reseersättning och ersättning för barntillsyn 

För att erhålla reseersättning (avsnitt 2.4) ska den ersättningsberättigad styrka utlägg med kvitton, 
om inte utlägget avser resa med privat bil eller med Västtrafik. Erfordras kvitton ska dessa bifogas 
yrkandet om ersättning. 

För att erhålla ersättning för barntillsyn (avsnitt 2.5) ska den ersättningsberättigade styrka utlägg 
med kvitton som ska bifogas ett yrkande. 

5.3.3 Övriga uppgifter 

Förtroendevald ska kunna styrka övriga uppgifter som krävs för att kunna avgöra om den 
förtroendevalda har rätt till ersättning. 

Om kommunstyrelsen begär att sådan uppgift styrks, ska den förtroendevalda styrka uppgiften. 
Intill dess att detta skett ska någon ersättning inte utbetalas. 

 
5.4 Preskriptionsregler 

Yrkande om sammanträdesarvode för förrättning enligt punkten 3.2, övriga arvoden enligt 
punkten 3.3.2, ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt punkten 2.1, rese- och 
traktamentsersättning enligt punkten 2.4 och ersättning för barntillsyn enligt punkten 2.5 ska 
lämnas in senast 6 månader efter dagen för förrättningen eller sammanträdet till vilket arvodet, 
förlusten respektive kostnaden hänför sig.  

Yrkande om förlorad pensionsförmån enligt punkten 2.2 eller förlorad semesterförmån enligt 
punkten 2.3 ska lämnas in till kommunen senast kalenderåret efter det år förlusten har uppkommit. 

Har yrkande om ersättning eller arvode inkommit efter föreskriven tid, har rätten till ersättning 
förfallit och ersättningen utbetalas inte. Kommunstyrelsen får om den förtroendevalda har haft 
beaktansvärda skäl för förseningen besluta att ersättningen ändå ska utbetalas. 

 



 
 
 

 

6 Tolkning av arvodesbestämmelser 

Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa arvodesbestämmelser. 

7 Övergångsbestämmelser m m 

Dessa arvodesbestämmelser träder i kraft den 1 juli 2015, då tidigare arvodesbestämmelser upphör 
att gälla. 

Tidigare bestämmelser ska dock fortsätta att gälla för arvoden, pensioner och ersättningar 
inarbetade före ikraftträdandet. 

För revisionens ordförande och vice ordförande ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas 
retroaktivt från och med den 1 januari 2015. 

För årsarvoderade som för annat uppdrag har erhållit sammanträdesarvode ska i stället de nya 
bestämmelsernas regler om rätt till ersättning tillämpas retroaktivt från och med de nu upphävda 
arvodesbestämmelsernas ikraftträdande. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ersättning för barntillsyn avseende tiden före den 1 juli 2015 ska lämnas till kommunen senast den 
31 december 2015 i stället för vad som anges i avsnitt 5.4 första stycket. 



 
 
 

 

Bilaga 1 
 

Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande 40 procent eller mer 
 

Förtroendeuppdrag Syssel-
sättnings-
grad i 
procent 
av heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per 
månad 

Kommunstyrelsens ordförande 100 0,90 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 100 0,80 

Utbildningsnämndens ordförande 50 0,40 

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 40 0,30 

Socialnämndens ordförande 65 0,55 

Socialnämndens 1:e vice ordförande 52,5 0,47 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 50 0,40 

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice 
ordförande 

40 0,30 

_____ 
 



 
 
 

 

Bilaga 2 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande mindre än 40 procent 

 
Förtroendeuppdrag Syssel-

sättnings-
grad i 
procent av 
heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per månad 

Servicenämndens ordförande och 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

30 0,180 

Individ- och familjeutskottets 2:e vice 
ordförande 

12,5 0,090 

Servicenämndens 1:e vice ordförande 20 0,130 

Valnämndens ordförande1 4 0,030 

Valnämndens 1:e vice ordförande1 2,5 0,019 

Överförmyndarnämndens ordförande 4 0,030 

Överförmyndarnämndens 1:e vice 
ordförande 

2,5 0,019 

Revisionens ordförande 8 0,060 

Revisionens vice ordförande 7 0,050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter (ej ordförande, 1:e samt 2:e 
vice ordförande) 

25 0,150 

Kommunfullmäktiges och service-
nämndens 2:e vice ordförande 

3,5 0,026 

Utbildningsnämndens, 
socialnämndens samt 
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice 
ordförande 

7 0,050 

Kommunfullmäktiges ordförande 33 0,198 

Kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande 

22 0,143 

AB Alebyggens styrelseordförande 25 0,15 

AB Alebyggens vice styrelseordförande 25 0,15 

_____ 
1 Årsarvode erhålls endast under valår eller folkomröstningsår. Andra år erhålls sammanträdesarvode. 



 
 
 

 

  Bilaga 3 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag som arvoderas med 
sammanträdesarvoden 

 
Förtroendeuppdrag Del av månadsarvodet för en 

riksdagsledamot per timme 

Revisorer (ej ordförande och vice 
ordförande) samt ledamot i 
kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott 

0,0050 

Ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige och nämnder samt 
övriga förtroendevalda som inte 
arvoderas på annat sätt 

0,0025 

 
 



 
 
 

 

Bilaga 4 
 
Förteckning över övriga arvoden 
 

Uppdrag  Del av arvodet för en 
riksdagsledamot 

Vigselförrättare för vigselakt 0,02 

Borgerlig begravningsofficiant  för 
begravningsakt 

0,045 

Gruppledare för partigrupp i 
kommunfullmäktige 

i månaden 0,045 

Ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,070 

Vice ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,063 

Andra röstmottagare för valdistrikt (än 
ordförande och vice ordförande) 

för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,049 

Reserv för röstmottagare som ej kallas 
in att tjänstgöra på valdag 

för beredskap att 
tjänstgöra på 
valdag med 
förarbete 

0,031 

Ambulerande röstmottagare för förtids-
röstningsperiod 
med för- och 
efterarbete 

0,036 

Representanter i kommunala 
brukarråd 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Skolelever ingående i kommunala 
projektgrupper för skolor 

för sammanträde 0,0014 

Representanter i ungdomsrådet för sammanträde 0,005 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet i Ale kommun1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

___ 
1 För kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges arvode och ersättning för förtroendevalda enligt dessa 
arvodesbestämmelser. För icke kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges övrigt arvode enligt avsnitt 
3.3.2 och bilaga 4 samt rese- och traktamentsersättning enligt avsnitt 2.4 i dessa arvodesbestämmelser. 



 
 
 

 

 
Kommunalt valda styrelseledamöter 
och revisorer i stiftelser, föreningar och 
fonder om ersättning inte utges från 
stiftelsen eller föreningen 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Ordförande för ortsutvecklingsmöte för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,010 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Förste och andre vice ordförande för 
ortsutvecklingsmöte 

för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,005 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Föredragande i fullmäktige eller 
nämnd5 

för föredragning 0,005 

___ 
2 I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och 
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice 
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara 
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden. 
 
3 För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium. 
 
4 För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte. 
 
5 Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han 
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara 
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har 
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke. 
 



 
 
 

 

Bilaga 5 
 
Följande ingår i uppdraget som årsarvoderad  
För årsarvoderad som har erhållit ett uppdrag inom ett kommunalt organ ingår nedanstående i 
uppdraget och därmed i det fasta arvodet. 

• Organets sammanträden 

• Organets utskottssammanträden 

• Justering av protokoll 

• Presidiemöten 

• Ordförandeberedning inför möten 

• Medverkan i kommunens budget- och bokslutsarbete 

• Möten med revisionen avseende organets verksamhet 

• Förrättningar (enligt kallelse) inom organets verksamhetsområde 

• Medverkan på andra möten inom organets verksamhetsområde 

• Deltagande i kurser och konferenser för organets räkning, om deltagandet sker på eget initiativ 

• Delegationsbeslut (till exempel ordförandebeslut) 

• Föredragningar på kommunfullmäktiges möten 

• Uppföljningar med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

• Ordförandemöten 

• Kommunal representant på årsmöten i organisationer kommunen är medlem i 

• Plansamrådsmöten 

• Representation 



 
 
 

 

Bilaga 4 
 
Förteckning över övriga arvoden 
 

Uppdrag  Del av arvodet för en 
riksdagsledamot 

Vigselförrättare för vigselakt 0,02 

Borgerlig begravningsofficiant  för 
begravningsakt 

0,045 

Gruppledare för partigrupp i 
kommunfullmäktige 

i månaden 0,045 

Ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,052 0,070 

Vice ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,045 0,063 

Andra röstmottagare för valdistrikt (än 
ordförande och vice ordförande) 

för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,036 0,049 

Reserv för röstmottagare som ej kallas 
in att tjänstgöra på valdag 

för beredskap att 
tjänstgöra på 
valdag med 
förarbete 

0,018 0,031 

Ambulerande röstmottagare för förtids-
röstningsperiod 
med för- och 
efterarbete 

0,036 

Representanter i kommunala 
brukarråd 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Skolelever ingående i kommunala 
projektgrupper för skolor 

för sammanträde 0,0014 

Representanter i ungdomsrådet för sammanträde 0,005 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet i Ale kommun1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

___ 
1 För kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges arvode och ersättning för förtroendevalda enligt dessa 
arvodesbestämmelser. För icke kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges övrigt arvode enligt avsnitt 
3.3.2 och bilaga 4 samt rese- och traktamentsersättning enligt avsnitt 2.4 i dessa arvodesbestämmelser. 



 
 
 

 

 
Kommunalt valda styrelseledamöter 
och revisorer i stiftelser, föreningar och 
fonder om ersättning inte utges från 
stiftelsen eller föreningen 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Ordförande för ortsutvecklingsmöte för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,010 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Förste och andre vice ordförande för 
ortsutvecklingsmöte 

för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,005 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Föredragande i fullmäktige eller 
nämnd5 

för föredragning 0,005 

___ 
2 I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och 
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice 
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara 
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden. 
 
3 För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium. 
 
4 För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte. 
 
5 Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han 
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara 
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har 
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke. 
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