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Att arbeta som röstmottagare på valdagen
Datum för valen
Den 25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet och den 14 september 2014 är
det val till riksdag, kommun och landsting (allmänna valet).

Kravprofil på röstmottagare
I varje valdistrikt skall det finnas minst fyra röstmottagare, varav en är ordförande
och en är vice ordförande. Det måste finnas minst tre röstmottagare närvarande
samtidigt i vallokalen vid röstmottagningen och en av dessa skall vara ordföranden
eller vice ordföranden.
Röstmottagare i Vimmerby kommun bör vara myndiga, men det finns ingen övre
åldersgräns. Vimmerby kommun ser också gärna att röstmottagare har intresse för
samhällsfrågor och gärna har dokumenterad vana av administrativt arbete. Vimmerby kommun vill gärna ha en bred bakgrund bland dem som är röstmottagare
och välkomnar därför särskilt yngre personer och personer med utländsk bakgrund
att bli röstmottagare vid rekrytering av nya röstmottagare.
Det är inget krav att röstmottagare bor i kommunen. För att får arbeta som röstmottagare skall man ha genomgått erforderlig utbildning. Vid behov får valnämnden
göra en individuell prövning av röstmottagarens lämplighet.

Arbeta som röstmottagare på valdagen
Vallokalerna är öppna klockan 08.00-21.00 vid valet till Europaparlamentet samt
klockan 08.00-20.00 vid det allmänna valet. Därefter ska alla röster räknas. Det
innebär att arbetsdagen kan pågå länge. Det händer att vissa valdistrikt jobbar fram
till midnatt eller ännu längre. Vissa valdistrikt utanför Vimmerby tätort har begränsade öppettider med stäning några timmar mitt på dagen. Öppettider till vallokalen
finns på röstkortet.
Arbetsuppgifter
Röstmottagarens uppgifter i vallokalen på valdagen är att kontrollera att väljarna
har kommit till rätt vallokal, dela ut valkuvert till väljarna, se till att det finns gott
om valsedlar utlagda, lotsa de väljare som inte vet hur det går till att rösta, hålla
ordning både inne och utanför lokalen, ta emot röster och pricka av väljarna i röstlängden, räkna rösterna och hjälpa till med att återställa vallokalen.
Ordförandens uppgifter
Ordföranden och vice ordförandens uppgifter på valdagen är i stort sett samma.
Men ordföranden ska ha arbetat som röstmottagare tidigare och är den som har det
yttersta ansvaret för röstmottagningen i vallokalen.
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Ordföranden bestämmer även, i samråd med övriga röstmottagare i valdistriktet,
tjänstgöringsschemat för röstmottagarna i vallokalen. Slutligen är det ordföranden
som håller ihop kontakten med valkansliet, röstmottagarna och lokalansvarig.
Förutom de uppgifter som röstmottagarna har ansvarar ordföranden och vice ordföranden för att hämta röstlängden på valkansliet några dagar innan valdagen, ställa i
ordning vallokalen dagen innan valdag, ansvara för att röstmottagningen på valdagen i vallokalen fungerar bra, finnas tillgänglig på telefon under hela valdagen,
strukturera upp och ansvara för arbetet vid rösträkningen på valnatten, ringa in valresultatet på valnatten och slutligen köra in de mottagna rösterna till valnämnden i
Stadshuset. Ordföranden och vice ordföranden ansvarar även för att återställa vallokalen i samma skick som tidigare.

Ekonomisk ersättning
Arvodet för röstmottagare är 120 kr/timme och utöver det får ordföranden 500 kronor i tillägg. Man har även rätt till reseersättning om man använder egen bil i arbetet under valdagen, till exempel för transport av rösterna till Stadshuset på natten.

Utbildning
Alla som har uppdrag på valdagen ska delta i valnämndens utbildning. Utbildningen kommer att vara på kvällstid några veckor före valdagen i Plenisalen, Stadshuset. Det blir också ett tillfälle för att träffa den grupp man kommer att arbeta tillsammans med. Ersättning utgår för att delta i utbildningen.
Utbildningsdatum: 6 maj 2014, 18.00-ca 20.30. Höstens datum lämnas senare.

Information om personuppgiftslagen (1998:204)
Vi kommer att använda dina personuppgifter för att kunna betala ut ersättning och
till övrig nödvändig administration. Det är kommunens valnämnd som är personuppgiftsansvarig. Vi kommer att lämna ut uppgifterna om någon som berörs frågar
efter dem eller om någon begär det med stöd av offentlighetsprincipen.
Som registrerad har du rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om dina
personuppgifter behandlats eller inte. Vi ska vi rätta, blockera eller utplåna felaktiga
eller ofullständiga uppgifter om du begär det. Om du vill begära det, skicka ansökan
till: Vimmerby kommun, Valnämnden, 598 81 VIMMERBY.

Valkansli
Kommunens valkansli består av följande personer:
Kanslijurist Therese Jigsved, 0492-76 90 06, therese.jigsved@vimmerby.se
Administratör Liselott Frejd, 0492-76 90 18, liselott.frejd@vimmerby.se
Registrator Marize Viderström, 0492-76 90 14, marize.viderstrom@vimmerby.se
Har du frågor eller funderingar kring att arbeta som röstmottagare kan du kontakta
någon av oss.

Therese Jigsved
Kanslijurist / Valsamordnare

