
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(13) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-08 
 

 

  
 
Plats och tid Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl13.50–14.25. 

Beslutande ledamöter 
 

Susanne Viklund (S) ordf. 
Ingmari Georgsson (V) närvarar via telefon 
Lennart Johansson (V) tjänstgörande ersättare 
 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänsteman 

Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Margareta Fällström, säkerhets och telekomstrateg §§9—16  
och §18. 
 

 

Justerare Lennart Johansson (V) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 2019-03-08 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 9 – 18. 
 Sara Lindgren  

 Ordförande   
 Susanne Viklund (S)  

 Justerare   
 Lennart Johansson (V)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-03-08 

Datum då anslaget sätts upp 2019-03-08 Datum då anslaget tas ned 2019-03-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen Sista datum för överklagande 2019-03-29 
 

Underskrift   
 Sara Lindgren  
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§ 9  

Vallokaler vid val till Europaparlamentet 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden.  

Beslut 

1. Fastställer vallokaler i enlighet med förslag. 

2. Fastställa särskilda röstmottagningsställen enligt förslag. 

Ärendet 

Inga förändringar beträffande vallokaler föreslås utifrån 2018 års val.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnad finansieras inom befintlig budget.  

Samråd 

Samråd har skett med berörda fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över vallokaler.   

Beslutet skickas till  

Valhandläggare 
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§ 10  

Förordnande av röstmottagare i vallokal 

Europaparlamentet 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden.  

Beslut 

1. Utse ordförande och röstmottagare i vallokal enligt förslag.  

2. Utse ordförande för särskilda röstmottagningsställen enligt förslag.  

3. Komplettering av röstmottagare kan ske fram till och med valdagen.  

Ärendet 

Valnämnden ska fastställa vilka personer som ska arbeta som röstmottagare i 

vallokal vid val till Europaparlamentet. Listor med namn och personupp-

gifter 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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§ 11  

Förtidsröstning  

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Fastställa följande röstmottagningsställen: 

Plats Röstmottagningsställe Öppettider 

Bollstabruk Ådalsbygdens församlingar Tisdag, onsdag och torsdag 

kl. 10.00–11.30, 12.30–

15.00. 

Kramfors Kommunbiblioteket Vecka 19 och 20; måndag 

till lördag kl. 11.00–14.00. 

Vecka 21; måndag till 

fredag kl. 11.00–17.00, 

lördag kl. 11.00–14.00, 

söndag kl. 08.00–21.00 

Ullånger Generationernas hus Måndag klockan 13.00–

18.00, onsdag och fredag 

klockan 10.00–13.00. 

Nyland Folkets Hus Nyland Måndag och fredag klockan 

12.00–15.00, onsdag 

klockan 15.00–18.00 och 

söndagarna 12e maj och 

17e maj klockan 12.00–

15.00. 

Docksta Docksta BTK:s kansli  Tisdag och torsdag klockan 

15.00–18.00. 

 

2. Bemyndiga ordförande Susanne Viklund att teckna avtal med 

respektive organisation ovan om förtidsröstningen.  
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Ärendet 

Ordförande Susanne Viklund och valhandläggare Margareta Fällström har 

besökt de föreslagna nya förtidsröstningslokalerna. De tidigare lokalerna 

Handelsbanken i Ullånger och Ica i Nyland är inte rymliga nog för att kunna 

uppfylla de nya reglerna om avskildhet vid valsedlarna. I Ullånger ska därför 

avtal tecknas med föreningen På Kusten och i Nyland med Nylands Folkets 

Husförening upa. 

De föreslagna platserna har accepterat att ta emot förtidsröster för en kostnad 

om 80 kronor/ röst med undantag för kommunbiblioteket som istället får en 

fast ersättning om 90 000 kronor.  

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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§ 12  

Kommunikationsplan 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Beslutar att kommunicera inför valet enligt nedan.  

Ärendet 

Följande ska kommuniceras inför valet till Europaparlamentet 

 Annons i Kramforsbladet om förtidsröstning, 2019-

04-24 

 Information på hemsidan om förtidsröstning och 

valet i allmänhet, april 

 Kungörelse i Tidningen Ångermanland om 

onsdagsräkning, 2019-05-22 

 Löpande information på kommunens Facebooksida 

Ekonomi och finansiering 

Annonsering är inräknad i valnämndens budget.  

Måluppfyllelse 

Genom information i Kramforsbladet når vi samtliga hushåll i kommunen. 

Hemsidan kommer att få ett utökat innehåll inför valet med alla uppgifter om 

tider och platser för förtidsröstning.  
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§ 13  

Kvittens av förtidsröster från Posten 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Följande personer bemyndigas att kvittera ut förtidsröster från Posten till 

Kramfors kommun; Margareta Fällström, Erika Sjögren, Susanne Viklund 

och Ingmari Georgsson.  

Ärendet 

För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett 

protokoll från valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera 

dessa försändelser. Den som kvitterar ut försändelserna ska också kunna 

legitimera sig. Eftersom rätt person måste kvittera, kommer dessa 

försändelser inte att levereras inom eventuella befintliga avtal om utkörning 

av post. 

 

Förtidsröster från Posten ska hämtas ut vid två tillfällen; valdagens morgon 

och inför onsdagsräkningen. På valdagens morgon hämtar valnämndens 

ledamöter ut förtidsrösterna och då kan ordförande och vice ordförande 

kvittera dessa. Inför onsdagsräkningen kan endera valhandläggare Margareta 

Fällström eller valnämndens sekreterare Erika Sjögren kvittera ut 

förtidsrösterna.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant.  
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§ 14  

Öppettider inför omval i kommunfullmäktige Falun 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Öppettider för mottagning av förtidsröster till omval i Falu kommun hos 

Kom in kundtjänst ska vara vardagar klockan 08.00--17.00 från och med 

2019-03-28 till och med 2019-04-04  

Ärendet 

2019-02-11 beslöt valnämnden att arrangera möjlighet till förtidsröstning 

inför kommunfullmäktigevalet i Falu kommun hos Kom in kundtjänst i 

kommunhuset. På uppmaning från Valmyndigheten bör vi begränsa 

öppettiderna så att vi säkerställer att mottagna röster kan lämnas till Post 

Nord senast fredagen för transport till Falun. Förtidsröstningen startar 2019-

03-28 och kan som längst pågå till 2019-04-07.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för Kramfors kommun för detta omval är svår att beräkna då 

ingen information har kommit från Valmyndigheten ännu och heller ingen 

information om eventuell ersättning.  

Måluppfyllelse 

Uppfyller lagkraven i Vallagen.  

Samråd 

Samråd har skett med kundtjänstens chef.  
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§ 15  

Ambulerande röstmottagare 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Följande personer utses att arbeta som ambulerande röstmottagare vid valet 

2019; Ann-Charlotte Sahlberg, Ulrica Berglund och Josephine Genberg.  

Ärendet 

Inför val 2018 beslutade Valmyndigheten att kommunerna 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.  

Den personal från kommunens kundtjänst som arbetade som ambulerande 

röstmottagare 2018 har tillfrågats och ställer upp även 2019 som 

ambulerande röstmottagare, Ann-Charlotte Sahlberg, Ulrica Berglund och 

Josephine Genberg.  

Ekonomi och finansiering 

Valnämnden får ersätta samhällsavdelningens enhet för kommunikation och 

kundtjänst för de merkostnader som uppstår vid arbete som ambulerande 

röstmottagare, till exempel vikariekostnader.  

Måluppfyllelse 

Att tillhandahålla ambulerande röstmottagare garanterar möjligheten för alla 

medborgare att kunna lämna sin röst vid valet.  

Samråd 

Samråd har skett med chefen för samhällsavdelningens enhet för 

kommunikation och kundtjänst. 
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§ 16  

Förtidsröstning på särskilda boenden 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Tillhandahålla möjlighet till förtidsröstning genom kommunens ambulerande 

röstmottagare på de särskilda boendena genom beställning av ambulerande 

röstmottagare.  

Ärendet 

Eftersom valnämnden beslutat att inte genomföra någon institutionsröstning 

hädanefter ska istället de ambulerande röstmottagarna kunna ta emot 

förtidsröster på kommunens särskilda boenden. För att de boende ska kunna 

förberedas med röstkort så har tider bokats speciellt för detta.  

2019-05-14 Sundbrolund klockan 10.00--11.00. 

2019-05-14  Nybo klockan 13.30--14.30. 

2019-05-15 Viktoriagården klockan 10.00--11.00. 

2019-05-15 Kvarnbacken klockan 13.30--14.30. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden finansieras inom valnämndens budget.  

Måluppfyllelse 

Genom att ordna förtidsröstning på kommunens särskilda boenden förstärks 

möjligheten för de boende att utnyttja sin medborgerliga rättighet att genom 

att rösta påverka samhället.  

Samråd 

Samråd om lämpliga tider har förts med enhetscheferna på de särskilda 

boendena.  
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§ 17  

Arvode till valhandläggare 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Valhandläggaren får en extra ersättning för sitt arbete med förberedelse och 

genomförande av valet 2019 (Europaparlamentet) ett engångsbelopp på 

6149kr som en engångssumma.  

Ärende 

Valnämndens handläggare, bedöms ha rätt till ett extra arvode vid 

föreberedelser och genomförande av val i Kramfors kommun. 

Vid valet 2014 var arvodet 5 275kr. Detta arvode räknades upp enligt 

arvodesberedningens beslut. 

Vid de Allmänna valen 2018 var arvodet 6119kr. Detta arvode räknades upp 

enligt arvodesberedningens beslut. 

Inför det Europaparlamentsvalet 2019 får valhandläggare ett extra arvode i 

form av en engångsumma på 6149 kr för valet 2019. Arvodet har räknats upp 

i enlighet med arvodesberedningens beslut. 

Beslutet skickas till 

Löne 

Margareta Fällström 
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§ 18  

Övriga frågor/ärenden 

Margareta Fällström, valhandläggare, informerar om vilka priser Posten har 

och när och var röster behöver hämtas. Se bilaga ”Öppetdagar 

förtidsröstningslokaler”.  

Margareta Fällström, valhandläggare, informerar att pappersskärmar är 

beställda till alla vallokaler. 

Nämnden beslutar att nästa sammanträde kommer ske 24 april kl13.30. 


