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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Marie Nikonoff

2018-02-21

Dnr VN 2018-10
Dnr KS 2018-219

Valnämnden

Arvoden till röstmottagare vid 2018 års allmänna val
Förslag till valnämndens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag godkänns.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Ersättning till ordförande, vice ordförande och röstmottagare i valdistrikt
under det allmänna valet 2018 ska knytas till kommunens regler för
ersättningar till förtroendevalda och utgå enligt följande:
- Ordförande 5 arvoden
- Vice ordförande 4 arvoden
- Röstmottagare 3 arvoden
- Rösträknare 1 arvode
2. Till valnämndens tjänstgörande ledamöter och ersättare ska utgå ett
ordförandearvode (=5 arvoden) per heldag som nämnden är i arbete.
3. Deltagande i den obligatoriska utbildningen genererar 1 arvode.
4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad
pensionsförmån enligt kommunens regler för ersättning till förtroendevalda
ska inte utgå.
5. Röstmottagare i förtidsröstningslokal, röstmottagare som sorterar
förtidsröster, samt vissa ambulerande röstmottagare ska vara timanställda
och få en ersättning på 130 kr per timme.
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Ärende
Det allmänna valet 2018 hålls söndagen den 9 september. Förtidsröstningen
genomförs från den 22 augusti till den 9 september.
Linköpings kommun har 99 valdistrikt som ska bemannas under valdagen.
Cirka 15-20 förtidsröstningslokaler att vara igång under
förtidsröstingsperioden, därutöver ambulerande förtidsröstningsmottagningar
(föredetta institutionsröstningar).
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Arvoden till röstmottagare vid 2018 års allmänna val
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Bakgrund
Vid höstens allmänna val kommer det att behövas cirka 1000 röstmottagare.
Det föreslås att, liksom vid 2014 års val, ersättning till ordförande, vice
ordförande och röstmottagare i valdistrikt under det allmänna valet 2018 ska
knytas till kommunens regler för ersättningar till förtroendevalda och utgå
enligt följande:
- Ordförande 5 arvoden
- Vice ordförande 4 arvoden
- Röstmottagare 3 arvoden
- Rösträknare 1 arvode
- Utbildning 1 arvode
I dagsläget är 1 arvode = 600 kronor
Till valnämndens tjänstgörande ledamöter och ersättare föreslås utgå ett
ordförandearvode (= 5 arvoden) per heldag som nämnden är i arbete.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad semesterförmån och förlorad
pensionsförmån enligt kommunens regler för ersättning till förtroendevalda
föreslås inte utgå.
Enligt vallagen ska samtliga ordföranden, vice ordföranden, röstmottagare,
med flera utbildas. Kommunens ansvarar för detta. Deltagande i den
obligatoriska utbildningen genererar 1 arvode.
Röstmottagare i förtidsröstningslokal, röstmottagare som sorterar förtidsröster,
samt i vissa fall ambulerande röstmottagare ska vara timanställd och få en
ersättning på 130 kronor per timme. Vid 2014 års val var ersättningen var 125
kronor per timme.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom valnämndens budgetram.
Kommunala mål
I kommunfullmäktiges övergripande mål nummer 7 - En sammanhållen
kommun med framtidstro och delaktighet
Jämställdhet
Både kvinnor och män kommer att delta i arbetet vid förstidsrösningen och i
vallokal på valdagen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Maria Kreese

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

