
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-17 
 

 

  
 
Plats och tid Ekonomen, våning 1, kl.13.30 – 14.30. 

Beslutande ledamöter 
 

Susanne Viklund (S) Ordf. 
Jenny Westerlund (S) 
Magnus Svensson (C) 
Lennart Johansson (V) 
Johanna Sjöblom (M) 
 

Ej beslutande ersättare Elsy Björner (C)  
Ingmari Georgsson (V)  
Anna Strandh Proos (M) 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Margareta Fällström, säkerhets- och telekomstrateg 
 

 

 

Justerare Magnus Svensson (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 35 --41 
 Sara Lindgren  

 Ordförande   
 Susanne Viklund (S)  

 Justerare   
 Magnus Svensson (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-08-17 

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-17 Datum då anslaget tas ned 2018-09-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Sista datum för överklagande 2018-09-07 
 

Underskrift   
 Sara Lindgren  
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Ärendelista 
§ 35 

Fullmakt till personal inom PostNord för mottagande av förtidsröster 

vid allmänna valen 2018 ..................................................................................... 3 

§ 36 

Komplettering av röstmottagare i vallokal ............................................................ 4 

§ 37 

Plan för uttransport av förtidsröster vid allmänna valen 2018 .............................. 5 

§ 38 

Symbolisk ersättning till röstmottagare vid förtidsröstningslokaler 

under de allmänna valen ..................................................................................... 7 

§ 39 

Redovisning av delgivningar ............................................................................... 8 

§ 40 

Hantering av partimarkerade valsedlar från övriga partier ................................... 9 

§ 41 

Övriga frågor ..................................................................................................... 10 
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§ 35  

Fullmakt till personal inom PostNord för mottagande av 

förtidsröster vid allmänna valen 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden.  

Beslut 

1. Daniel Olsson, Bengt Sjödin, Alexander Norberg och Ulla Jonsson 

har fullmakt att för valnämndens räkning ta emot och kvittera 

förtidsröster till allmänna valen 2018. 

2. Ovanstående personer bemyndigas även att för valnämndens räkning 

vidarebefordra eventuella felsorterade förtidsröster.  

Ärendet 

Valnämnden har tecknat avtal med PostNord om sortering av förtidsröster 

vid allmänna valen 2014. De anställda vid PostNord som praktiskt arbetar 

med detta ska ha fullmakt att för valnämndens räkning ta emot förtidsröster 

till Kramfors kommun.  
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§ 36  

Komplettering av röstmottagare i vallokal 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare enligt lista under 

förutsättning att  röstmottagarna innan valdagen genomgått utbildning i 

enlighet med valnämndens krav.  

Ärendet 

Efter valnämndens beslut 2018-03-16 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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§ 37  

Plan för uttransport av förtidsröster vid allmänna valen 

2018 

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 

Susanne Viklund, Jenny Westerlund och Johanna Sjöblom 

820101 Björsta 

820102 Gumås 

820103 Centrum 

820109 Östby 

820105 Frånö-Lunde 

 

Tur 2 

Lennart Johansson och Ingmari Georgsson 

820104 Väja-Dynäs 

821125 Bollsta 

821128 Blästa 

821129 Nyland 

820719 Bjärtrå 
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Tur 3 

Magnus Svensson och Anna Strandh Proos  

820211 Nora-Skog 

820415 Nordingrå 

820618 Ullånger 

820517 Docksta 
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§ 38  

Symbolisk ersättning till röstmottagare vid 

förtidsröstningslokaler under de allmänna valen 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Ge personal som arbetat med förtidsröstning vid de allmänna valen 2018 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 allmänna 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 under de allmänna valen 

2018 är ca 32 stycken. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden finansieras inom valnämndens budget.  
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§ 39  

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna.   

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige, Reglementen för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun 

daterad § 86 dnr KS 2018/316 2018-06-25. 

2. Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Kramfors kommun dnr KS 2018/316 2018-06-25 
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§ 40  

Hantering av partimarkerade valsedlar från övriga 

partier 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

1. Placera partimarkerade valsedlar från andra partier än de som 

kommunen har ansvar för i valsedelstället för namnvalsedlar. 

2. Om antal valsedlar i valsedelstället för namnvalsedlar överstiger det 

antal fack som finns tillgängligt ska samtliga dessa valsedlar placeras 

i högar på bordet.  

Ärendet 

Valnämnden beslöt 2018-03-16 om vilken ordning valsedlarna ska placeras i 

valsedelställen. Samtliga partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt 

sätt och ett valsedelställ ska innehålla de partimarkerade valsedlarna som 

kommunen ansvarar för att tillhandahålla. Ett annat valsedelställ ska ställas 

till partiernas förfogande för namnvalsedlar. 

Det har nu framkommit att det kan förekomma partimarkerade valsedlar utan 

namn för andra partier än de som kommunen har skyldighet att tillhanda-

hålla. Dessa valsedlar måste också inplaceras på ett likvärdigt sätt men bör 

särskiljas från de valsedlar som kommunen har ansvar för.  

Om till exempel partiet ”Valet” inkommer med både partimarkerade valsed-

lar och namnvalsedlar ska dessa placeras i valsedelstället för namnvalsedlar i 

bokstavsordning; alltså efter Sverigedemokraterna och före Vänsterpartiet 

med partimarkerade valsedlar först och därefter namnvalsedlarna.  

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(10) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41  

Övriga frågor 

Susanne Viklund (S) ordförande, skickar med ledamötena att ta tillbaka till 

partierna att på valdagen respektera avstånd till vallokal och hålla god ton. 

Johanna Sjöblom (M) lyfter frågan om hur säkerheten ser ut vid 

vallokalerna? 

- Svar: Margareta Fällström, valhandläggare, svarar att det inte 

kommer finnas ordningsvakter på plats vid vallokalerna utan vid 

behov kontaktas polisen.  

Margareta Fällström, valhandläggare, lämnar information från 

Länsstyrelsens utbildningsdag 2018-08-16. 

Margareta Fällström, valhandläggare, informerar om att valaffischer inte får 

sitta på Krambos fastigheter eller staket. 

 


