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Sammanträdesdatum 

2019-05-29 
 

 

  
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdes rum, Kl 09.00-12.00. 

Beslutande ledamöter 
 

Susanne Viklund (S) ordf. 
Ingmari Georgsson (V)  
Jenny Westerlund (S) 
Magnus Svensson (C)  
Anna Strandh Proos (M) tj. ers 

Ej beslutande ersättare Lennart Johansson (V) 
Kristina Löfroth (S) 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Erika Sjögren, nämndsekreterare 
Maria Hedman, enhetschef 

 

Justerare  Magnus Svensson(C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen  
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 29-31. 
 Erika Sjögren  

 Ordförande   
 Susanne Viklund (S)  

 Justerare   
 Magnus Svensson (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-29 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-05 Datum då anslaget tas ned 2019-06-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen Sista datum för överklagande 2019-06-26 
 

Underskrift   
 Erika Sjögren  
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§ 29 Dnr: Valnämnd 2019/14 

Ersättning för utbildning på nätet 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Valnämnden beslöt att ersätta röstmottagare som genomförde utbildning på 

Valmyndighetens hemsida istället för på utbildningskvällarna med 250 

kronor.  

Ärendet 

Eftersom det bara var åtta månader sedan allmänna valen 2018 då samtliga 

röstmottagare deltog i obligatorisk utbildning fick röstmottagare i vallokal 

möjlighet att istället genomföra utbildning på Valmyndighetens hemsida och 

lämna in utbildningsintyg. Se Valnämnden § 5/2019 4 ”För ordförande och 

ersättare för ordförande samt för nya röstmottagare är deltagande i utbildning 

på plats obligatoriskt. Övriga röstmottagare kan välja att delta på plats eller 

att genomföra webbutbildningen och lämna in intyg på detta. ” 

Om man deltar i utbildning på plats får man ersättning med ett sammanträ-

desarvode, 519 kronor. Frågor har nu kommit om inte även de som genomför 

utbildning på nätet borde få ersättning för nedlagd tid. Vid 2019 års val var 

det 42 personer som genomförde valutbildning via internet.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden inryms inom valnämndens budget.  
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§ 30 Dnr: Valnämnd 2019/13 

Klagomål på röstmottagning 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Att lägga ärendet och informationen till handlingarna.  

Ärendet 

Måndag 2019-05-27 inkom ett ärende till kommunens officiella e-post med 

klagomål på röstmottagningen på kommunbiblioteket: 

Medborgaren anförde att röstmottagningen på biblioteket i Kramfors hade 

gått till på ett felaktigt sätt. Valhandläggaren har därefter kontaktat 

biblioteket i Kramfors. 

Valhandläggaren har informerat den klagande om bibliotekets version av 

händelsen och upplyst honom om möjligheten att överklaga valet till 

Valmyndigheten.  

Fullständigt underlag finns diariefört i kommunens diarium.  

Beslutsunderlag 

Inkommen skrivelse 2019-05-26, diarienummer valnämnden 2019/13.  

Muntlig redogörelse från valhandläggare Margareta Fällström.  
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§ 31 Dnr: Valnämnd 2019/15 

Klagomål på röstmottagning- Bollstabruk  

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Att lägga ärendet och informationen till handlingarna.  

Ärendet 

I samband med att två medborgare skulle rösta på vallokalen i Bollstabruk 

uppstod ett missförstånd när röstmottagarna efterfrågade röstkort för att 

kunna hänvisa till rätt vallokal då det är två valdistrikt i samma byggnad. 

Medborgarna uppfattade det som att de nekades att rösta och lämnade hastigt 

vallokalen i upprört tillstånd innan valförrättarna hunnit fortsätta dialogen 

med medborgarna. Röstmottagarna agerade felaktigt eftersom röstkort inte 

krävs i vallokal men händelsen hade kunnat lösas med en fortsatt diskussion 

och stöd från valnämnden.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redogörelse från valhandläggare Margareta Fällström, 2019-05-27. 


