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2018-01-25
Valnämnden

Dnr Vln 2018/2
Förordnande av röstmottagare 2018 - inriktningsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till valnämnden.
1. Valnämndskansliet ges i uppdrag att genomföra rekryterings av röstmottagare
enligt kansliets förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet i korthet

För att kunna genomföra röstmottagning i vallokaler och lokaler för förtidsröstning
på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen behöver sammanlagt omkring 340
röstmottagare för valdagen samt förtidsröstning förordnas inför valet 2018.
Valnämndskansliet har tagit fram ett förslag till process för rekrytering som föreslås
pågå under februari månad.
Handlingar

1. Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-01-25
Bakgrund och överväganden

För att kunna genomföra röstmottagning i vallokaler och lokaler för förtidsröstning
på ett sätt som är förenligt med lagstiftningen behöver uppskattningsvis 340
röstmottagare för valdagen samt förtidsröstning förordnas inför valet 2018. Järfälla
kommun har 38 valdistrikt, och i varje valdistrikt föreslås 1 ordförande, 1 viceordförande och 5 röstmottagare tjänstgöra under valdagen. Det uppgår till
sammanlagt 266 röstmottagare. Till denna siffra tillkommer cirka 30 reserver och
extra rösträknare1. Under förtidsröstningen beräknas behovet av röstmottagare uppgå
till omkring 40 personer. Andelen förtidsröster förväntas öka i valet 2018, varför
valnämndskansliet erfar att antalet personer som tjänstgör under förtidsröstningen
behöver utökas något från 2014 års val då 34 personer tjänstgjorde.
Valnämndskansliet har tagit fram ett förslag till process för rekrytering av
röstmottagare till valet 2018. Intresseanmälan är tänkt att vara öppen under perioden
6 februari till 25 februari. Vidare har valnämndskansliet för avsikt att annonsera i
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lokaltidningen Mitt i Järfälla, i sociala medier samt på kommunens webbplats och
intranät. Dessutom kommer ett mail eller brev gå ut till alla som arbetade som
röstmottagare under de allmänna valen och Europaparlamentsvalet 2014. Alla
intresserade kommer att uppmanas att registrera en intresseanmälan på kommunens
webbplats.
Urvalet föreslås ske med särskilt fokus på tidigare erfarenhet av att arbeta som
röstmottagare i samband med val samt med en ambition om att främja en jämn
fördelning utifrån kön, ålder, bakgrund, språkkunskaper och tidigare erfarenhet av
röstmottagning.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att cirka 340 röstmottagare behöver
förordnas inför valet 2018. Under förutsättning att förvaltningens förslag om
ersättning till röstmottagare godkänns beräknas kostnaden uppgå till cirka 1 250 000
kronor, vilket inkluderar en uppskattad summa på 200 000 kronor för ersättning till
röstmottagare som tjänstgör under förtidsröstningen baserad på kostnaderna vid 2014
års allmänna val. Förvaltningen bedömer att kostnaden ryms inom ramen för
valnämndens budget.
Slutsatser

Valnämndskansliet föreslår utifrån ovanstående resonemang att kansliet ges mandat
att genomföra rekrytering av röstmottagare till valdagen och förtidsröstningen enligt
den process som föreslås ovan.
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