KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Diarienummer

Annica Sundel

2018-05-11

VLN-2018-0013

Valnämnden

Kompletterande beslut avseende rekrytering av röstmottagare
och arvode för reserver på valdagen
Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta

att delegera till valnämndens ordförande att förordna röstmottagare till förtidsröstning, valdag
och valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen), inklusive extra rösträknare och
reserver på valdagen.
att valkansliet får i uppdrag att rekrytera extra röstmottagare till de valdistrikt som delar
byggnad med andra valdistrikt för att de även ska kunna ha guider/vägvisare utanför lokalen,
att uppdra till valkansliet att rekrytera reserver till valdagen,
att arvode om 500 kronor ska utgå till reserver på valdagen. Inträder de i tjänst utgår arvode
för röstmottagare alternativt extra räknare istället.
Sammanfattning
Vid valnämndens sammanträde den 31 januari 2018 beslutade valnämnden om arvode för
röstmottagare samt antal röstmottagare. För att underlätta rekryteringsprocessen föreslås att
ordförande i valnämnden får delegation på att förordna röstmottagare till förtidsröstning,
valdag och valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen), inklusive extra
rösträknare och reserver på valdagen.
Kommunen har ett flertal valdistrikt som delar byggnader och för att underlätta för väljarna
behövs det personer som visar väljarna vart de ska gå, precis som vid tidigare val. Det föreslås
därför att valkansliet får i uppdrag att rekrytera extra röstmottagare till de valdistrikt som
delar byggnad med andra valdistrikt för att de även ska kunna ha guider/vägvisare utanför
lokalen.
Det förekommer även ett visst bortfall av röstmottagare vid varje val vilket gör att det
behöver finnas reserver som kan hoppa in med kort varsel. Valkansliet föreslås få i uppdrag
att rekrytera ett antal reserver som kan hoppa in vid behov. Ett arvode på 500 kronor föreslås
utgå till reserverna för att de ska boka upp sig för att stå standby och redo att hoppa in redan
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tidigt på söndagsmorgonen. Inträder de i tjänst utgår arvode för röstmottagare alternativt
extra räknare istället. Även reserverna kommer att gå den obligatoriska utbildningen, samma
vecka som valdagen är, för att kunna hoppa in direkt.
Ekonomiska konsekvenser
Arvoden till röstmottagare är den enskilt största budgetposten i valnämndens budget och
inryms i valnämndens budget för 2018 och arvode för reserver ingår i budgeten.
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