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Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(6) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-09 
 

 

  
 
Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, våning 3 kl.07.45 – 08.00. 

Beslutande ledamöter 
 

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

Ej beslutande ersättare Marianne Hägglund (S) 
Elsy Björner (C)  
Anna Strandh Proos (M) 
Ingmari Georgson (V) 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Ann-Cathrin Granbäck, sekreterare 
 

 

 

Justerare Lennart Johansson (V) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 42 –45. 
 Ann-Cathrin Granbäck  

 Ordförande   
 Susanne Viklund (S)  

 Justerare   
 Lennart Johansson (V)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-09-09 

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-09 Datum då anslaget tas ned 2018-10-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Sista datum för överklagande 2018-09-30 
 

Underskrift   
 Ann-Cathrin Granbäck  
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§ 42  

Komplettering av röstmottagare vid förtidsröstning 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna ordförande Susanne Viklunds beslut att 

förordna ytterligare två röstmottagare vid Handelsbanken i Ullånger.  

Ärendet 

På grund av problem med bemanningen vid Handelsbanken i Ullånger har 

ytterligare en person behövt förordnas som mottagare av förtidsröster 

förutom de som finns med i avtalet med Handelsbanken. Ordförande 

Susanne Viklund har godkänt detta eftersom det annars inte funnit något 

förtidsröstningsställe i Ullånger.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnader för röstmottagare är finansierad i valnämndens budget.  
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§ 43  

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 2018-08-17 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.  



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(6) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44  

Beställning av ambulerande röstmottagare 

Slutlig beslutsinstans 

Valnämnden 

Beslut 

Beställning av ambulerande röstmottagare på valdagen får endast ske fram 

till klockan 18.00.  

Ärendet 

Valnämnden har tillhandahållit ambulerande röstmottagare för väljare som 

på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig 

till ett röstmottagningsställe får, om de begär det, lämna sina röster i 

bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare. 

Detta har varit möjligt under samma tid som förtidsröstning får ske, det vill 

säga från och med 18 dagar före valdagen.  

I Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:17 står följande: ”Lagstiftaren ger inga 

undantag, när det kan ske förtidsröstning, ska också ambulerande 

röstmottagare kunna begäras, dvs. även valdagen. Några andra tidsramar har 

inte angivits. Vi förstår att det kan uppstå praktiska problem, stora avstånd, 

sen be-äran etc., valnämnden får i sådana fall ta ställning till om och i så fall 

hur det kan lösas.” 

För att de ambulerande röstmottagarna ska kunna ha en rimlig möjlighet att 

åka ut till väljare i kommunens utkanter och sedan hinna tillbaka till 

kommunbiblioteket och lämna in sina förtidsröster innan klockan 20.00 bör 

beställning få ske senast klockan 18.00.  
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§ 45  

Övriga frågor 

 

Affischer och plakat vid vallokalerna 

På morgonen konstaterade personal vid flera vallokaler att affischer och 

valplakat satts upp väldigt nära entrén. Valnämnden beslutar att det närmsta 

området innan vallokaler ska vara fria från valplakat och affischer under 

valdagen. De som arbetar på respektive ställe får avgöra vad som innebär 

med ”nära”. 

 

Valsedlars placering 

Valnämnden förtydligade frågan om valsedlars placering. Alla valsedlar ska 

placeras i bokstavsordning.  


