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Plats och tid Förvaltningsbiblioteket våning 3, Kl13.30–14.15. 

Beslutande ledamöter 
 

Susanne Viklund (S) ordf. 
Ingmari Georgsson (V)  
Jenny Westerlund (S) 
Magnus Svensson (C)  
Johanna Sjöblom (M) 

Ej beslutande ersättare Kristina Löfroth (S) 
Anna Strandh Proos (M) 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Margareta Fällström, säkerhets och telekomstrateg  
Erika Sjögren, nämndsekreterare 

 

Justerare Magnus Svensson (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 2019-04-24 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 19 -- 26. 
 Sara Lindgren  

 Ordförande   
 Susanne Viklund (S)  

 Justerare   
 Magnus Svensson (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-24 

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-24 Datum då anslaget tas ned 2019-05-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen Sista datum för överklagande 2019-05-15 
 

Underskrift   
 Sara Lindgren  

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
§ 19 

Ordning på valsedlar ........................................................................................... 3 

§ 20 

Ekonomisk redovisning ....................................................................................... 5 

§ 21 

Arbetsplan valkansliet 2019-05-26 ...................................................................... 6 

§ 22 

Jour under helger ................................................................................................ 7 

§ 23 

Symbolisk ersättning till röstmottagare vid förtidsröst-ningslokaler vid 

valet till Europaparlamentet ................................................................................. 8 

§ 24 

Plan för uttransport av förtidsröster vid valet till Europaparlamentet 

2019 .................................................................................................................... 9 

§ 25 

Komplettering av röstmottagare i vallokal .......................................................... 11 

§ 26 

Övriga frågor/ärenden ....................................................................................... 12 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19  

Ordning på valsedlar 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Ordningen i valsedelställen ska vara i bokstavsordning med början längst 

upp till vänster.  

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 valse-

delstället ska innehålla de namnvalsedlar som kommunen ansvarar för att 

tillhandahålla längst till vänster i stället. För övriga partier som lämnar 

valsedlar ska dessa placeras i bokstavsordning längst till höger i 

valsedelstället.  

Ordningen i valsedelstället ska vara i bokstavsordning med början uppifrån 

vänster: 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

Centerpartiet 

Feministiskt initiativ 

Kristdemokraterna  

Liberalerna 

Miljöpartiet 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

Piratpartiet 

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

själva komma och lämna valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen. 

Röstmottagarna har ansvar för att ha samtliga valsedlar under uppsyn hela 

dagen och fylla på vid behov.  
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§ 20  

Ekonomisk redovisning 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Lägga redovisningen till handlingarna.  

Ärendet 

Valhandläggaren presenterade valnämndens ekonomiska läge efter att 

statsbidragen betalats ut. Statsbidraget är 73 000 kronor högre än beräknat i 

budgeten. Dessutom har kommunen fått bidrag för avskärmning av 

valsedelställ med 48 000 kronor.  

Ekonomi och finansiering 

Eftersom statsbidraget är högre än beräknat och valnämnden dessutom fått 

bidrag för avskärmning av valsedelställ med en avsevärt högre ersättning än 

den faktiska kostnaden kommer nämnden att generera ett överskott 2019.  

Beslutsunderlag 

Utdrag ur ekonomisystemet.  
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§ 21  

Arbetsplan valkansliet 2019-05-26 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Anta föreslagen bemanning av valkansliet på valdagen.  

Ärendet 

Kommunen ska vara anträffbar under hela valdagen och ha bemanning av 

telefon för frågor och eventuella oförutsedda händelser. Efter röstsamman-

räkning i vallokalerna ska röster och övrigt valmaterial lämnas in till 

valkansliet för granskning och vidare transport till länsstyrelsen. Personal för 

detta kommer från kommunledningsförvaltningens administrativa enhet.  

Ekonomi och finansiering 

Valnämnden ersätter de medverkandes kostnader till respektive enhet inom 

valnämndens befintliga budget.  

Samråd 

Samråd har förts med enhetschef för kommunledningsförvaltningens 

administrativa enhet och berörd personal.  

Beslutsunderlag 

Arbetsplan för valkansliet.  
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§ 22  

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 19, 20 och 21.  

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 röstmottag-

ningsställenas 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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§ 23  

Symbolisk ersättning till röstmottagare vid 

förtidsröstningslokaler vid valet till Europaparlamentet 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Ge personal som arbetat med förtidsröstning vid valet till Europaparlamentet 

ett presentkort motsvarande en summa av 250 kronor.  

Ärendet 

De avtal som valnämnden träffar med anordnarna av förtidsröstning ger 

ingen extra ersättning till de som praktiskt arbetar med röstmottagningen. 

Valnämnden har därför vid tidigare val gett personal som arbetar med 

förtidsröstning ett presentkort på en mindre summa. 

Presentkortet föreslås vara på en summa av 250 kronor. Det finns ett 

presentkort från Kramfors handel som fungerar på flertalet butiker i 

Kramfors kommun.  

Antalet personer som arbetat med förtidsröstningen inför valet till 

Europaparlamentet 2019 är ca 25 stycken. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden finansieras inom valnämndens budget.  
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§ 24  

Plan för uttransport av förtidsröster vid valet till 

Europaparlamentet 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden. 

Beslut 

Anta plan för uttransport av förtidsröster på valdagen enligt nedan.  

Ärendet 

Kommunen har ett avtal med PostNord om förvaring och sortering av 

förtidsröster. På valdagen ska dessa röster transporteras ut till vallokalerna 

och detta brukar göras av valnämndens ledamöter som samtidigt kan 

kontrollera vallokalerna.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden finansieras inom befintlig budget.  

Plan för uttransport av förtidsröster:  

Tur 1 

Ingmarie Georgsson, Lennart Johansson 

820101 Björsta 

820102 Gumås 

820103 Centrum 

820109 Östby 

820105 Frånö-Lunde 

 

Tur 2 

Susanne Viklund, Jenny Westerlund 

820104 Väja-Dynäs 

821125 Bollsta 

821128 Blästa 

821129 Nyland 

820719 Bjärtrå 
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Tur 3 

Magnus Svensson, Anna Strandh Proos 

820211 Nora-Skog 

820415 Nordingrå 

820618 Ullånger 

820517 Docksta 
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§ 25  

Komplettering av röstmottagare i vallokal 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Förordna röstmottagare enligt lista. Ordförande i valdistrikten ansvarar för 

att nya röstmottagare har genomgått utbildning i enlighet med valnämndens 

krav.  

Ärendet 

Efter valnämndens beslut 2019-03-08  har röstmottagarna kompletterats med 

ytterligare personer. 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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§ 26  

Övriga frågor/ärenden 

Inga övriga frågor lyftes. 


