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§ 12  

GDPR personuppgiftsansvar 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärende 

Dagens information om valnämndens ansvar som personuppgiftsansvarig 

fick skjutas upp på grund av sjukdom.  

Margareta Fällström, valhandläggare, informerar om den samtyckesblankett 

alla röstmottagare måste fylla i på grund av nya dataskyddsförordningen som 

träder i kraft i maj.  
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§ 13  

Ambulerande röstmottagare 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Uppdra till chefen för administrativa enheten på kommunledningsförvalt-

ningen att till nästa sammanträde presentera namn på ambulerande 

röstmottagare.  

Ärendet 

Valnämnden ska erbjuda ambulerande röstmottagare, det vill säga möjlighet 

för väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 

själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina 

röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare. Detta ska vara möjligt 

under samma tid som förtidsröstningen får ske.  

Kommunen bestämmer själv ambitionsnivån, till exempel vilka tider 

ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga. Det måste alltid vara minst 

två ambulerande röstmottagare som arbetar tillsammans.  

Diskussioner har förts med enhetschefen för kommunledningsförvaltningens 

administrativa enhet och förslaget är att tillsätta de ambulerande röstmotta-

garna med personal därifrån. Valnämnden får vid sitt nästa sammanträde be-

sluta vilka personer som ska förordnas.  

Ekonomi och finansiering 

Valnämnden får ersätta kommunledningsförvaltningens administrativa en-

heten för de merkostnader som uppstår vid arbete som ambulerande röst-

mottagare.  

Måluppfyllelse 

Att tillhandahålla ambulerande röstmottagare garanterar möjligheten för alla 

medborgare att kunna lämna sin röst vid valet.  
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Samråd 

Samråd har skett med chefen för kommunledningsförvaltningens 

administrativa enhet.  

Beslutet skickas till 

Chefen för kommunledningsförvaltningens administrativa enhet.  
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§ 14  

Jour under helger 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Uppdra till valnämndens ordförande och vice ordförande att vara tillgängliga 

på telefon under de öppettider som gäller för förtidsröstningslokalerna på 

helgerna vecka 34 och 35.  

Ärendet 

Valnämnden ska vara anträffbar alla dagar som förtidsröstning pågår, det vill 

säga även lördag och söndag. Under vardagarna kan kommunens kundtjänst 

skriva ut dubblettröstkort och besvara frågor med stöd av valhandläggare 

Margareta Fällström. Eftersom valhandläggaren av arbetsmiljöskäl inte kan 

arbeta samtliga dagar föreslås att nämndens ordförande och vice ordförande 

kan ta på sig att vara anträffbara för rådgivning på telefon under 

röstmottagningsställenas öppettider. Dubblettröstkort kan då distribueras 

närmast på-följande vardag.  

Ekonomi och finansiering 

Ordförande och vice ordförande gör sinsemellan upp om bemanningen och 

får då ersättning i enlighet med arvodesberedningens beslut. 
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§ 15  

Utbildningskrav för röstmottagare i vallokal 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Lägsta acceptabla utbildningsnivå för personer som ska tjänstgöra som 

röstmottagare i vallokal är att de ska ha genomfört Valmyndighetens 

webbutbildning för röstmottagare i vallokal och överlämnat ett godkänt test 

till ordförande i valdistriktet. 

Ärendet 

Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas 

som röstmottagare. Det är alltså obligatoriskt med utbildning men kommu-

nen får fatta beslut om vilken utbildning som krävs.  

Valnämnden kommer att inbjuda samtliga röstmottagare i vallokal till en 

utbildning som ges vid fyra kvällar i augusti. För den som absolut inte har 

möjlighet eller som på grund av oförutsedda händelser måste utses vid ett 

senare tillfälle så finns en webbutbildning från Valmyndigheten. Denna 

utbildning avslutas med ett test. Som minikrav på utbildningsnivå kan denna 

webbutbildning vara en möjlighet.  

Ekonomi och finansiering 

Utbildningstillfällena är finansierade i valnämndens budget.  

Måluppfyllelse 

Genom detta beslut har valnämnden uppfyllt de krav som ställs på beslut om 

minsta acceptabla utbildningsnivå för röstmottagare i vallokal.  
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§ 16  

Krav på röstmottagare i vallokal 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Valnämnden i Kramfors kommun har som krav på röstmottagare att 

de ska ha fyllt 18 år. 

2. Tillåta även politiker som kandiderar på lista att vara röstmottagare.  

Ärendet 

Valmyndighetens rekommendation är att personer som kandiderar på lista 

inte ska vara röstmottagare. Vår rekommendation till ordförande i 

valdistrikten är att de ska tänka på sammansättningen utifrån ålder, kön och 

politisk tillhörighet om den är känd. I Kramfors kommun finns dock politiker 

som utan anmärkning arbetat som röstmottagare och ordförande för 

valdistrikt under många år och som inte heller ifrågasatts. Dessa 

röstmottagare bör få fortsatt förtroende vid detta val och för att undvika en 

intressekonflikt bör även andra politiskt aktiva vara godtagbara som 

röstmottagare.   
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§ 17  

Förordnande av röstmottagare i vallokal 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Förordna röstmottagare enligt lista under förutsättning att röstmottagarna 

innan valdagen genomgått utbildning i enlighet med valnämndens krav.  

Ärendet 

Valdistriktens ordförande har haft i uppdrag att föreslå röstmottagare i val-

distrikten utifrån de kriterier som valnämnden satt upp; en bra återspegling 

av samhället beträffande kön, ålder och politisk tillhörighet (om denna är 

känd).  

Valnämndens ledamöter får lista på föreslagna röstmottagare utdelad vid 

sammanträdet.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnader för röstmottagare är finansierad i valnämndens budget.  
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§ 18  

Ersättningar vid valet 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden  

Beslut 

1. Ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt ersätts med 

50 kronor för användande av deras privata mobiltelefoner under val-

dagen.  

2. Bevilja ersättning för två resor mellan bostaden och vallokalen på 

valdagen för röstmottagare i vallokal.    

3. Tillåta inköp av valfritt fika för maximalt 200 kronor/valdistrikt på 

valdagen. Ersättning utbetalas mot inlämnande av kvitto på inköpet. 

Ärendet 

Det ställs krav på att varje vallokal ska gå att nå via telefon. På flertalet val-

lokaler saknas idag disponibla telefoner. Det är mycket viktigt att alla vallo-

kaler är kontaktbara under hela valdagen och att vallokalerna kan kommuni-

cera utåt. För att säkerställa att telefonkontakt kan ske med respektive vallo-

kal under valdagen föreslås att ordförandes och vice ordförandes privata 

mobiltelefoner används gentemot en ersättning på 50 kronor per valdag. 

Ersättningen föreslås betalas ut i samband med att ordinarie arvode betalas. 

Vid tidigare val har valnämnden beviljat reseersättning för röstmottagarna 

för högst två resor tur och retur från bostaden till vallokalen. Valnämnden 

föreslås besluta på samma sätt vid detta val.  

Vid valet 2014 aktualiserades frågan om möjligheten att på valnämndens be-

kostnad köpa in fika till valförrättarna under valdagen. Valnämnen beviljade 

då att tillåta inköp av önskad dryck, tilltugg eller frukt för maximalt 200 kro-

nor/valdistrikt vilket föreslås gälla även 2018.  

Ekonomi och finansiering 

Ovan nämnda kostander inryms inom valnämndens budget 2018. 
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§ 19  

Förtidsröstmottagningsställen 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Valnämnden fastställer följande röstmottagningsställen: 

Plats Röstmottagningsställe 

Kramfors Kommunbiblioteket 

Ullånger Handelsbanken 

Nyland ICA Supermarket Nyland 

Ärendet 

Ordförande Susanne Viklund har varit i kontakt med de föreslagna 

förtidsröstningsställena. Handelsbanken i Nordingrå har mycket begränsat 

öppethållande och har inte heller de personella resurser som krävs för att 

bemanna ett förtidsröstningsställe. Handelsbanken har accepterat att ta emot 

förtidsröster för en kostnad om 80 kronor/ röst, ICA Supermarket Nyland 

föreslås få en ersättning om 80 kronor/röst + ersättning för extrapersonal på 

söndagar, kommunbiblioteket får en fast ersättning om 120 000 kronor.  

Till nästa sammanträde ska ytterligare försök göras för att få fram fler 

förtidsröstningsställen, till exempel i Nordingrå, Bollstabruk och Docksta.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaderna för förtidsröstning ersätts till viss del av Valmyndigheten. Res-

terande kostnader är finansierade i valnämndens budget.  

Beslutsunderlag 

Förslag till avtal med respektive förtidsröstningsställe.  

Beslutet skickas till 

Förtidsröstningsställena.  
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§ 20   

Särskild röstmottagning 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Fastställer nedanstående särskilda röstmottagningsställen för 

förtidsröstning vid de Allmänna valen 2018. 

 

2. Förordna ordförande och röstmottagare vid de särskilda röstmottag-

ningsställena enligt utdelad lista.  

Ärendet 

Kommunen är skyldig att se till att det finns minst en vallokal i varje val-

distrikt. När valdistrikt lagts ner har valnämnden beslutat att upprätta sär-

skilda röstmottagningsställen på valdagen på orter där det tidigare funnits 

vallokaler. Ett särskilt röstmottagningsställe är inte bundet av att hålla vissa 

öppettider under valdagen. Öppettiderna kan därför vara mer flexibla och 

underlättar möjligheten för kommunen att erbjuda röstmottagning på mindre 

orter. 

 

Listor med namn och personuppgifter kommer inte längre att finnas i Val-

nämndens protokoll som tidigare år på grund av nya dataskyddsförordningen 

Särskilt röstmottagningsställe Öppettider 

Församlingshemmet i Styrnäs Klockan 08.00—10.00 

Hola folkhögskola, Prästmon Klockan 12.00—14.00 

Sockenstugan i Dal Klockan 16.00—18.00 

Gymnastiksalen i Lugnviksskolan
 

Klockan 10.00—12.00 

Herrskogsskolan i Skog Klockan 15.00—17.00 
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och säkerhetsskyddslagstiftningen som ställer höga krav på personuppgifts-

hanteringen. 

Inför de Allmänna valen 2018 är samma särskilda röstmottagningslokaler 

aktuella som använts vid tidigare val.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden är finansierad i valnämndens budget 2018.  

Måluppfyllelse 

Genom att öppna för medborgarna att rösta nära bostaden ökar samhällsser-

vicen och värnas demokratin.  
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§ 21  

Valskjutsar 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Valnämnden anordnar inte några valskjutsar vid valet 2018.  

Ärendet 

I vallagen finns inte någon bestämmelse om att kommunerna ska anordna 

valskjutsar på valdagen. För att inte försämra möjligheten för väljarna har 

Kramfors kommun anordnat valskjutsar på valdagen. De senaste valen har 

detta utnyttjats i begränsad omfattning och inte inneburit någon stor kostnad 

för valnämnden.  

I och med det nya kravet på att kommunen ska erbjuda ambulerande röst-

mottagare som kan ta emot förtidsröster i hemmet så finns inte längre något 

behov av valskjutsar.  
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§ 22  

Ordning på valsedlar 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Ordningen i valsedelställen ska vara i bokstavsordning med början 

längst upp till vänster.  

2. Valnämnden åtar sig inte att transportera eller fylla på andra partiers 

valsedlar förutom de partimarkerade som valnämnden ska tillhanda-

hålla.  

Ärendet 

Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut 

om placeringen av valsedlarna i vallokaler och röstmottagningsställen. 

Samtliga partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt sätt och ett valse-

delställ ska innehålla de partimarkerade valsedlarna som kommunen ansva-

rar för att tillhandahålla. Ett annat valsedelställ ska ställas till partiernas för-

fogande för namnvalsedlar.  

Ordningen i valsedelställen ska vara i bokstavsordning med början uppifrån 

vänster: 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

Centerpartiet 

Feministiskt initiativ 

Kristdemokraterna  

Liberalerna 

Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 
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Blanka 

Övriga partier, som inte har rätt enligt lag att få sina valsedlar utlagda, kan 

själva komma och lämna valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen. Val-

nämnden har ingen skyldighet enligt lag att transportera eller fylla på dessa 

valsedlar. Valnämnden har dock ansvar för att alla valsedlar, även övriga 

partiers, hålls ordnade på ett likartat sätt.  

Det är möjligt för valnämnden att frivilligt ta på sig ansvaret för att även 

transportera och fylla på övriga partiers valsedlar. Om valnämnden frivilligt 

tar på sig detta ansvar kan det innebära att det så sent som på själva valdagen 

kan komma krav på att kommunen ska transportera och lägga ut dessa val-

sedlar.  

Valnämndens handläggare föreslår därför att valnämnden fattar ett princi-

piellt beslut att valnämnden inte tar på sig ett extra ansvar för att transportera 

eller fylla på övriga valsedlar.  
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§ 23  

Övriga frågor 

Margareta Fällström, valhandläggare informerar om att Risk- och 

sårbarhetsanalys av valet kommer lyftas till nästa sammanträde. 

Nästa sammanträde kommer ske 25e maj klockan14.00. 


