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§ 1  

Röstmottagningslokaler för förtidsröstning vid de 

Allmänna valen 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

1. Nedanstående är Valnämndens förslag på röstmottagningsställen vid 

de Allmänna valen. 

Plats Röstmottagningsställe 

Bollstabruk Ådalsbygdens pastorat 

Kramfors Kommunbiblioteket 

Ullånger Handelsbanken 

Nordingrå Handelsbanken 

Nyland ICA Supermarket Nyland 

Docksta Docksta BTK:s kansli 

 

2. Bemyndigar och uppdrar till ordförande Susanne Wiklund (S) och 

valhandläggare Margareta Fällström att teckna avtal med aktuella 

röstmottagningsställen. 

3. Beslut om fastställande av röstmottagningsställen, kostnad och dess 

öppettider tas upp vid Valnämndens nästa sammanträde.  

Ärendet 

Kommunen är skyldig att se till att det finns röstmottagningslokaler för 

förtidsröstning. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen. Kommunen 

(valnämnden) får själv besluta om hur många röstmottagningslokaler för 

förtidsröstning som behövs och när de har öppet.  

Valmyndigheten rekommenderar att kommuner i första hand använder 

lokaler där det redan bedrivs någon form av aktivitet och där många väljare 

passerar, till exempel bibliotek. Kommunen har också möjlighet att sluta 
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avtal med olika lokalinnehavare om att hålla röstmottagning i deras lokaler, 

exempelvis med en butik eller bankkontor. Inför de Allmänna valen 2018 är 

samma röstmottagningslokaler aktuella som användes vid de Allmänna valen 

2014.  

Ekonomi och finansiering 

Avtal kommer att tecknas inom budget 2018.  

Samråd 

Berörda röstmottagningsställen.  
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§ 2  

Vallokaler vid de allmänna valen 2018  

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

1. Fastställer vallokaler i enlighet med förslag.   

2. Vallokaler som inte fungerar tillfredställande ska tas upp för nytt 

beslut av Valnämnden.  

3. Fastställa att valhandläggare Margareta Fällström kontaktar 

fastighetsägare gällande särskilda röstmottagningsställen. 

Ärendet 

Utifrån de synpunkter som inkom vid valen 2014 föreslås att vallokalen för 

Gumås valdistrikt flyttas från Skarpåkersskolan till Lärkan konferens. 

Övriga lokaler föreslås oförändrade. Valhandläggare har haft kontakt med 

samtliga fastighetsägare och fått klartecken på hyra för valdagen 2018-09-

09. 

Frågan om valnämnden ska fortsätta att tillhandahålla särskilda 

röstmottagningsställen på de platser där man tidigare haft vallokal 

diskuterades och utifrån antal deltagande på dessa platser fastslogs att detta 

bör fortsätta.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnad finansieras inom befintlig budget.  

Samråd 

Samråd har skett med berörda fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över vallokaler.   
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§ 3  

Avtal med Posten om hantering av förtidsröster vid de 

Allmänna valen 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

1. Teckna avtal med Posten för transport, förvaring och sortering av 

förtidsröster vid de Allmänna valen. 

2. Bemyndiga valnämndens ordförande Susanne Wiklund (S) och 

valhandläggare Margareta Fällström att underteckna avtalet.  

 

Ärendet 

Kommunen är skyldig att se till att det finns röstmottagningslokaler för 

förtidsröstning. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen.  

Förtidsröster måste sorteras och transporteras från respektive 

röstmottagningslokal regelbundet. Fram till valdagen ska alla förtidsröster 

dessutom förvaras på ett säkert sätt. Kramfors kommun har vid tidigare val 

anlitat Posten för detta.  

Posten erbjuder en helhetslösning via offert som innebär att Posten åtar sig 

att sortera, transportera och förvara förtidsröster från samtliga 

röstmottagningsställen i Kramfors kommun för de Allmänna valen.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden finansieras inom befintlig budget.  

Samråd 

Samråd har skett med Posten.  

Beslutsunderlag 

Förslag till avtal från Posten.  
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§ 4  

Utseende av ordförande för röstmottagare i vallokal vid 

allmänna valen 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

1. Utse ordförande för röstmottagare i vallokal enligt förslag.  

2. Uppdra till respektive ordförande att lämna förslag på röstmottagare i 

vallokal till valnämndens nästa sammanträde.  

3. Uppdra till valhandläggare Margareta Fällström att kontakta 

föreslagna ordföranden för särskilda röstmottagningsställen och 

lämna förslag till nästkommande sammanträde. 

Ärendet 

Valnämnden ska fastställa vilka personer som ska arbeta som röstmottagare i 

vallokal vid allmänna valen 2018. Listor med namn och personuppgifter 

kommer inte längre att finnas i Valnämndens protokoll som tidigare år på 

grund av nya dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagstiftningen 

som ställer höga krav på personuppgiftshanteringen. 

Samråd 

Samtliga föreslagna ordförande för röstmottagare i vallokal har tillfrågats 

och accepterat uppdraget.  
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§ 5  

Kommunala bud 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

1. Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

2. Uppdra till valhandläggare Margareta Fällström att återkomma till 

nästkommande sammanträde efter kontakt med andra kommuner om i vilken 

omfattning de ska tillhandahålla tjänsten ambulerande röstmottagare. 

 

Ärendet 

Valhandläggare Margareta Fällström informerar om ambulerande 

röstmottagare (kommunala bud) och dess hantering. Ambulerande 

röstmottagare innebär att man vid förhinder att rösta i vallokal eller 

förtidsröstningsställe kan beställa hembesök av kommunen för att rösta i 

bostaden. Det är upp till valnämnden att besluta om omfattning och tider när 

man ska tillhandahålla tjänsten ambulerande röstmottagare.  

 

. 
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§ 6  

Institutionsröstning 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

Inte upprätta någon institutionsröstning utan använda de ambulerande 

röstmottagarna. 

Ärendet 

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan förtidsrösta. Personer 

som vistas på sjukhus, äldreboenden eller andra institutioner kan få 

möjlighet att förtidsrösta vid söndagen före valdagen, så kallad 

institutionsröstning. Eftersom kommunen vid detta val har skyldighet att 

tillhandahålla ambulerande röstmottagare så kan dessa också användas för 

att besöka de boenden som tidigare haft institutionsröstning.  
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§ 7  

Datum för utbildningstillfällen inför allmänna valen 

2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

1. Utbildning för alla som jobbar med förtidsröstning, både 

förtidsröstningslokal och särskild röstmottagningslokal, sker måndag 20e 

augusti klockan 18.30 i Kramfors. 

2. Utbildning för alla röstmottagare i vallokal sker onsdag 22 augusti i 

Kramfors, tisdag 28 augusti i Kramfors, torsdag 23 augusti i Bollstabruk och 

onsdag 29 augusti i Ullånger. Samtliga tillfällen klockan 18.30. 

3. Information ska gå ut till ordförandena för röstmottagare i vallokal under 

våren om skyldigheten för samtliga att gå utbildning och i början på augusti 

2018 ska alla röstmottagare inbjudas till utbildning. 

Ärendet 

Valmyndigheten tar fram utbildningsmaterial för både förtidsröstning och 

röstmottagare. Utbildningen genomförs av valhandläggare Margareta 

Fällström och valnämndens ordförande.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden täcks inom befintlig budget.  
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§ 8  

Annonsering inför förtidsröstning 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

Annonsera i Kramforsbladet 2018-08-29.  

Ärendet 

Kommunen ska informera om förtidsröstningens platser och tider. Sedan 

tidigare år har vi konstaterat att det mest kostnadseffektiva och som når flest 

medborgare är att annonsera i den lokala tidningen Kramforsbladet som 

delas ut till alla hushåll i kommunen. Kramforsbladet har utgivning en 

gång/månad och i augusti är utdelningsdagen 29 augusti. Förtidsröstningen 

startar 22a augusti men att annonsera i juli är alltför tidigt. Information 

kommer även att finnas på kommunens hemsida, på röstkortet, på 

Valmyndighetens hemsida och via kommunens sociala medier.  

Ekonomi och finansiering 

Annonskostnaden är 13 000 kronor och inryms i valnämndens budget.  

Måluppfyllelse 

Genom att annonsera i tidning som når alla hushåll i kommunen når vi målet 

med information till våra medborgare.  
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§ 9  

Datum för kommande sammanträden 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

Nästa sammanträde kommer ske 16 mars kl.13.15. 

Ärendet 

Nämnden har att besluta om nästkommande sammanträde. 
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§ 10  

Beslutsattestanter 2018 vid Allmänna valen 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande 

Utser nedanstående beslutsattestanter för Valnämnden, ansvar 362803 och 

verksamhet 131. 

 

Ordinarie Ersättare 

Margareta Fällström, 

valhandläggare 

Enhetschef administrativa 

avdelningen Majvor Byström 

 

Kommunsekreterare Maria 

Hedman 

 

Ärendet 

Valnämnden ska utse beslutsattestanter och ersättare inför 2018 års 

Allmänna val.  
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§ 11  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 


