Öckerö 2019-05-17

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare
Beslutsorgan
Tid och plats

Valnämnden

Torsdag 23 maj 2019 kl. 15:00 i Risö, Kommunhuset

ÄRENDEN

1. Val av justerare
Förslag: Stig Ottosson (M)

Daniel Spindel

2. Höjning av arvode för röstmottagare vid
förtidsröstningen under EU-valet 2019,
dnr. KS 0014/19

Daniel Spindel

Daniel Spindel

Daniel Spindel

3. Ändringar i röstmottagareorganisationen
för EU-valet 2019, dnr. KS 0014/19
4. Utökad fullmakt för uthämtning av försändelser
till valnämnden under EU-valet 2019,
dnr. KS 0014/19
5. Information
a. Statistik över hittills mottagna förtidsröster under EUvalet
b. Information om ambulerande röstmottagare
c. Kommunikationskanaler rörande EU-valet
6. Övrigt

Jan-Ivar Ivarsson
Ordförande

Nils Hjort
Sekreterare

Bilaga

Bilaga
Dukas

Öckerö 2019-05-14

TJÄNSTESKRIVELSE
Valnämnden
Handläggare:

Daniel Spindel
Höjning av arvode för röstmottagare under förtidsröstningen
vid EU-valet 2019
KS 0014/19

Ärende:
Diarienummer:

Höjning av arvode för röstmottagare vid förtidsröstningen
under EU-valet 2019
Förslag till beslut
1) Ersättningen till röstmottagarna under förtidsröstningen på Solhöjdens
äldreboende, Rörö skola, Fiskeboa konferens (Källö-Knippla) och Hyppelns
församlingshem höjs från 1000 kr till 1350 kr.
2) Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Valnämnden fastställde på sammanträdet den 1 mars vilket arvode som kommunens röstmottagare ska få under 2019 års val till Europaparlamentet. Då beslutades
det bl.a. att röstmottagarna som tjänstgör under förtidsröstningen på Öckerö bibliotek ska få 180 kr per timme, medan röstmottagarna under förtidsröstningen på Solhöjdens äldreboende, Rörö skola, Fiskeboa konferens (Källö-Knippla) och Hyppelns
församlingshem ska få 1000 kr. Eftersom arvodet för röstmottagarna i de sista förtidsröstningslokalerna har visat sig vara för lågt jämfört med arvodet för röstmottagarna på Öckerö bibliotek, så föreslår valkansliet en höjning från 1000 till 1350 kr.
Ekonomi
Den föreslagna höjningen av arvodena medför en utökad kostnad om 5846 kr:
Arvodesnivå:

Kostnad:

Kommentarer:

1000 kr

16 700 kr

1300 kr

22 546 kr

Arvoden: 12 000 kr (1000 kr x 12 röstmottagare).
Sociala avgifter: 4700 kr (12 000 kr x 0,3917 %)
Totalt: 16 700 kr
Arvoden: 16 200 kr (1350 kr x 12 röstmottagare).
Sociala avgifter: 6346 kr (16 200 kr x 0,3917 %)
Totalt: 22 546 kr
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Bedömning
När valkansliet inför valnämndens sammanträde den 1 mars föreslog ett arvode om
1000 kr till röstmottagarna på Solhöjden, Rörö skola, Fiskeboa konferens och Hyppelns församlingshem räknade vi med att detta skulle ge röstmottagarna ett timarvode om ca 166,66 kr. 1 Då var dock enbart tiden för utbildning (två timmar) och
röstmottagning (fyra timmar) inräknad, men inte tiden för förberedelser innan röstmottagningen samt efterarbetet när röstmottagningen är avslutad (vilket uppskattningsvis tar totalt två timmar i anspråk). Med detta inräknat blir ersättningen per
timme endast 125 kr, 2 att jämföra med arvodet om 180 kr per timme för röstmottagarna på Öckerö bibliotek.
Eftersom det inte är rimligt att röstmottagarna på Öckerö bibliotek får så mycket
som 55 kr mer per timme än röstmottagarna i de andra förtidsröstningslokalerna, så
föreslår valkansliet att arvodet för de sistnämnda höjs med 350 kr. Ett engångsarvode om 1350 kr skulle ge en timersättning om ca 169–193 kr, om de berörda röstmottagarna arbetar sju–åtta timmar (inklusive utbildning). 3
Expediering av beslut
Kommunstyrelsens diarium (diarium.ks@ockero.se)

Daniel Spindel,
Valsamordnare

Underskrift av berörd chef
Underskrift:

Namnförtydligande: Tannaz Ghaderi
Titel: juridik- och kanslichef
Datum: 2019-05-14

1000 kr/6 timmar (2 timmars utbildning + 4 timmars röstmottagning) = ca 166,66 kr per timme.
1000 kr/8 timmar (2 timmars utbildning + 4 timmars röstmottagning + 2 timmars för- och efterarbete) = 125 kr per timme.
3 1350 kr/8 timmar = ca 169 kr; 1350 kr/7 timmar = ca 193 kr.
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Öckerö 2019-05-15

TJÄNSTESKRIVELSE
Valnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Daniel Spindel
Ändringar i röstmottagareorganisationen för EU-valet 2019
KS 0014/19

Ändringar i röstmottagareorganisationen för
EU-valet 2019
Förslag till beslut
Valsamordnarens beslut om ändringar i röstmottagareorganisationen godkänns.
Ärendet
I samband med att röstmottagare förordnades till EU-valet 2019 den 9 april beslutade valnämnden att ”valsamordnare Daniel Spindel ges fullmakt att förordna fler
röstmottagare om detta skulle behövas med kort varsel. Eventuella förordnanden
ska redovisas för valnämnden efter valet” (VN § 9/2019). Pga. avhopp bland röstmottagarna samt behov av att utöka bemanningen på Öckerö bibliotek så har valsamordnaren förordnat ett antal nya röstmottagare.
Ekonomi
Ändringarna medför en besparing om 1948 kr, eftersom två personer flyttas från reservlistan till varsin vallokal samtidigt som valkansliet inte har lyckats rekrytera fler
reserver. 1 Antalet reserver är nu tre istället för fem personer, som fallet var på valnämndens sammanträde den 9 april. Utökningen av bemanningen på biblioteket
från åtta till tio röstmottagare medför inga kostnader, eftersom några av arbetspassen omfördelas till de nya röstmottagarna.
Bedömning
Eftersom tre av de nya röstmottagarna kommer att tjänstgöra innan valnämndens
extrainsatta sammanträde den 23 maj så måste de också förordnas innan deras
tjänstgöring börjar. Förordnandet kan således inte vänta till den 23 maj. Undertecknad har därför nyttjat fullmakten från valnämnden till att besluta om nödvändiga
ändringar i röstmottagareorganisationen. Samtliga personer har genomgått den obligatoriska utbildningen i valkansliets regi.

Se avsnittet ”Ekonomi” i tjänsteskrivelsen som utgör beslutsunderlag till VN § 9/2019, där kostnaden för reserverna uppgår till 4871 kr (inklusive sociala avgifter). Den nya kostnaden med tre reserver blir istället 2923 kr (700 kr x 3 personer x 1,3917 = 2923 kr).
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Expediering av beslut
Kommunstyrelsens diarium (diarium.ks@ockero.se)
Bilaga
Valsamordnarens beslut om ändringar i röstmottagareorganisationen inför EU-valet
2019, daterad 2019-05-15.

Daniel Spindel,
Valsamordnare

Underskrift av berörd chef
Underskrift:

Namnförtydligande: Tannaz Ghaderi
Titel: juridik- och kanslichef
Datum: 2019-05-15
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Vår beteckning:
Dnr KS 0014/19
Er beteckning:
Datum:
2019-05-15
Mottagare:
Kommunstyrelsens diarium
(diarium.ks@ockero.se)

Beslut om ändringar i röstmottagareorganisationen för EU-valet 2019
Bakgrund
I samband med att röstmottagare förordnades till EU-valet 2019 den 9 april beslutade
valnämnden att ”valsamordnare Daniel Spindel ges fullmakt att förordna fler röstmottagare om detta skulle behövas med kort varsel. Eventuella förordnanden ska redovisas för valnämnden efter valet”. 1 Pga. avhopp bland röstmottagarna samt behov av att
utöka bemanningen på Öckerö bibliotek så behöver ett antal nya röstmottagare förordnas.

Valnämndens beslut
Följande ändringar i röstmottagareorganisationen för EU-valet 2019 fastställs:
•

Ingela Beausang och Ulla Cronqvist förordnas som röstmottagare för förtidsröstningen på Öckerö bibliotek den 8—26 maj.

•

Linda Velander ersätter Eva Karlsson som röstmottagare under förtidsröstningen på Solhöjden den 19 maj.
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VN § 9/2019.
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•

Vallokalsreserven Daniel Andersson ersätter Dennis Olsson som röstmottagare i
valdistriktet Östra på valdagen den 26 maj.

•

Vallokalsreserven Åsa Lylander ersätter Kathrine Bergagård som röstmottagare
i valdistriktet Öckerö 1 på valdagen den 26 maj.

Å valnämndens vägnar,

Daniel Spindel
Valsamordnare
E-post: daniel.spindel@ockero.se
Telefon: 031-97 88 51
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