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TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Datum
2022-02-09

Handläggare

Roger Kilman
Roger.Kilman@huddinge.se

Diarienummer
KS-2022/305.121

Mottagare

Villkor för att få jobba som röstmottagare vid val i Huddinge
kommun
Förslag till beslut

Valnämndens beslut
Följande villkor ska gälla för den som vill jobba som röstmottagare i Huddinge
kommun:


Röstmottagare som ska jobba i vallokal ska ha fyllt 18 år senast på
valdagen



Röstmottagare som ska jobba i röstningslokal ska ha fyllt 18 år senast
samma dag som förtidsröstningen börjar



Röstmottagaren ska vara noggrann samt ha ett gott bemötande och
samarbetsförmåga



Röstmottagare ska tala och förstå svenska, flerspråkighet är meriterande



Röstmottagare som förekommer på valsedlar som finns tillgängliga i
vallokaler och röstningslokaler i kommunen får inte arbeta som
röstmottagare i respektive val. Röstmottagaren ska själv intyga att detta
stämmer. Beslutet omfattar därmed dessa personer:





kandidater till Europaparlamentets valkrets Sverige,



kandidater till Huddinge kommunfullmäktige,



kandidater till Region Stockholm valkrets sydost,



kandidater till Sveriges riksdag, Stockholms läns valkrets

Ordförande och vice ordförande i samma valdistrikt får inte vara släkt
(det ankommer på dessa röstmottagare att så snart som möjligt efter
placering i valdistrikt anmäla detta till valkansliet).

HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se
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Sammanfattning
Valnämnden beslutade den 30 januari 2019, § 9, om villkor för att förordnas till
röstmottagare i Huddinge kommun från och med valet till Europaparlamentet
2019.
Inför de allmänna valen till riksdag, kommun och region 2022 föreslår valkansliet
att valnämnden reviderar villkoren i syfte att förtydliga krav på noggrannhet,
stresstålighet, gott bemötande och god samarbetsförmåga hos de som ansöker om
att förordnas till röstmottagare.
Valkansliet föreslår därutöver att kravet på att förstå och tala svenska
kompletteras med förtydligandet att flerspråkighet verkar meriterande.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden beslutade den 30 januari 2019, § 9, om villkor för att förordnas till
röstmottagare i Huddinge kommun från och med valet till Europaparlamentet
2019.
Inför de allmänna valen till riksdag, kommun och region 2022 föreslår valkansliet
att valnämnden reviderar villkoren i syfte att förtydliga krav på noggrannhet,
stresstålighet, gott bemötande och god samarbetsförmåga hos de som ansöker om
att förordnas till röstmottagare.
Valkansliet föreslår inom ramen för uppdraget att skapa förutsättningar för ökat
valdeltagande i Huddinge kommun att valnämnden beslutar att flerspråkighet ska
verka meriterande för den som ansöker om förordnande som röstmottagare i
Huddinge kommun.
Valkansliet föreslår därför att valnämnden beslutar att villkor för förordnande som
röstmottagare i Huddinge kommun ska ha den ändrade lydelse som framgår av
detta tjänsteutlåtande, daterat den 9 februari 2022.

Förvaltningens synpunkter
Valkansliet anser att en punkt om personliga egenskaper hos den som vill ansöka
om förordnande som röstmottagare behövs i syfte att, med hänvisning till
ansökningsvillkoren, kunna hänvisa icke lämpliga personer till andra roller inom
valet.
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Valkansliet anser vidare att flerspråkighet som komplement till kravet att
röstmottagaren ska tala och förstå svenska bör verka gynnsamt i arbetet med att
skapa förutsättningar för ökat valdeltagande i Huddinge kommun.
Valkansliet föreslår därför att valnämnden beslutar att villkor för förordnande som
röstmottagare i Huddinge kommun ska ha den ändrade lydelse som framgår av
detta tjänsteutlåtande, daterat den 9 februari 2022.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.

Roger Kilman
Valchef

