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Datum 

2018-04-27 

 

  

Valnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 3 maj 2018 kl. 15:00 i 
Smedjan, Nämndhuset för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av föredragningslista och val av 
justerare 

  

2.  Dokumenthanteringsplan för valnämnden 
Dnr 00082-2018  

  

3.  Diskussion om ambulerande röstmottagare och 
institutionsröstning 
Dnr 00043-2018  

  

4.  Information om budget för val 2018 
Dnr 00043-2018 

  

5.  Förordnande av ordförande och vice ordförande i 
vallokaler 2018 - handlingar på mötet 
Dnr 00043-2018 

  

6.  Information från valsamordnarträff och möte med 
Polisen om valsäkerhet 2018 

  

 
Simon Petersson 
ordförande 

Susanna Göransdotter 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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Sammanträdesdatum 

2018-04-10 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 00082-2018  

Diskussion om dokumenthanteringsplan för 
valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tackar Susanna Göransdotter, kommunsekreterare, för 
informationen.      

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens dokumenthanteringsplan behöver uppdateras då den som gäller 
är från 2010 och nya lagstiftning (framförallt GDPR) ställer nya krav.      

 

 



  

Uppdragsgivare: Valnämnden 

 

Susanna Göransdotter, 0586-481 85 
susanna.goransdotter@degerfors.se 
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Dokumenthanteringsplan 

Sammanfattning 

I arkivlagen 6 § 1p. står följande angivet om dokumenthanteringsplaner: 

"Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens 

handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan)." 

En överblickbar och planmässig dokumenthanteringsplan underlättar arbetet 

och förbättrar allmänhetens möjligheter att återsöka information som lagras 

hos myndigheten. En dokumenthanteringsplan redovisar hur förvaltningen 

dokumenterar sin verksamhet, d. v. s. vilka handlingar som förekommer och 

hur de ska hanteras. En dokumenthanteringsplan är också ett bra sätt att leva 

upp till de krav på dokumentation av myndighetens verksamhet som följer av 

lag. 

En dokumenthanteringsplan blir på samma gång: 

 plan över myndighetens handlingar 

 bevarandeplan för arkivalier 

 gallringsplan för arkivalier 

En dokumenthanteringsplan bör inte baseras på organisationen utan på 

verksamheten.  Den blir en katalog över de typer av handlingar som 

förekommer inom respektive verksamhet. Förändringar av organisationen eller 

av någon arbetsrutin får ofta konsekvenser för arkivbildningen. Det är viktigt 

att de arkivansvariga och arkivredogörare är uppmärksamma på förändringar 

och håller dokumenthanteringsplanen aktuell. 

Det ska finnas en kopia av den senaste dokumenthanteringsplanen hos 

centralarkivet.
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Dokumenthanteringsplan 

Dokumenthanteringsplan valnämnd 

Arkivbildare: Valnämnden  

Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen 

Avdelning: Kansliavdelningen 

Arkivansvarig:  

Arkivredogörare:  

Dokumenthanteringsplan 
Se även dokumenthanteringsplan för de olika verksamheterna. 

Allt digitalt material som ska bevaras skrivs ut på arkiv-80papper varvid materialet gallras. 

Med valperiod avses tiden från ett val till nästkommande val. 

Handling Media Original 

Kopia 

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för 

leverans till 

kommunarkivet 

Valnämndens protokoll med bilagor Papper/digitalt O Kansliavd. Årsvis pärm Bevaras 3 år 

Delegeringsbeslut/fullmakter Papper/digitalt O Kansliavd. Årsvis pärm Bevaras 3 år 

Röstlängder som använts vid val Papper/digitalt O Kansliavd. Närarkiv Arkivbox Bevaras Vid nästkommande 

valperiod 

Röstlängder ej använda Papper/digitalt O/K Kansliavd. Närarkiv Arkivbox Vid inaktualitet  

Kartor och kodbeteckningar över 

valdistrikten 

Papper/digitalt O Kansliavd. Närarkiv Arkivbox Bevaras Vid nästkommande 

valperiod 

Handlingar angående vallokaler, hyror, 

bekräftelser etc. 

Papper/digitalt O Kansliavd. Akt 10 år  
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Dokumenthanteringsplan 

Handlingar, anbud och avtal med 

leverantörer för hantering, förvaring 

och transport av förtidsröster 

Papper/digitalt O Kansliavd. Närarkiv Akt 10 år Vid nästkommande 

valperiod 

Reversaler, kvittens mottagande av 

förtidsröster 

Papper/digitalt O Kansliavd. Årsvis, pärm eller 

arkivbox 

Efter valperioden  

Omslag med ytterkuvert från godkända 

budröster 

Papper O Kansliavd. Närarkiv Årsvis, arkivbox Efter valperioden  

Omslag mes budröster som underkänts 

och tagits omhand 

Papper O Kansliavd. Närarkiv Årsvis, arkivbox Efter valperioden  

Väljarförteckningar Papper/digitalt O Kansliavd. Årsvis, pärm Efter valperioden  

Protokoll över mottagna förtidsröster Papper/digitalt O Kansliavd. Årsvis, pärm Efter valperioden  

Kvittenser bekräftande mottagna 

valhandlingar från valdistrikten 

Papper/digitalt O Kansliavd. Närarkiv Årsvis, arkivbox 10 år 3 år 

Inkomna och upprättade diarieförda 

handlingar av betydelse 

Papper/digitalt O Kansliavd. Akt Bevaras 5 år 

Inkomna och upprättade handlingar, 

brev av tillfällig eller ringa betydelse 

Papper/digitalt O/K Kansliavd. IT, pärm, syst. 

ordning 

Vid inaktualitet  

Förteckning över personer som 

tjänstgör i samband med val 

Papper/digitalt O Kansliavd. IT-system 10 år  

Kallelse till valförrättare Papper/digitalt O/K Kansliavd. Syst. ordning Valperiod  

Handlingar angående utbildning av 

valförrättare och övrig personal 

Papper/digitalt O/K Kansliavd. Syst. ordning Valperiod  
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Skrifter, info, utredningar, cirkulär mm 

från andra förvaltningar, myndigheter, 

företag, föreningar och förbund 

Papper/digitalt K Kansliavd. Syst. ordning Vid inaktualitet  

Anvisningar från Riksskatteverket, 

Länsstyrelsen m.fl. 

Papper/digitalt K Kansliavd. Syst. ordning Vid inaktualitet  

Kommunspecifikt framställt 

informationsmaterial om 

förtidsröstning, dublettröstkort m.m. 

till allmänheten 

Papper/digitalt K Kansliavd. Akt Bevaras Vid nästkommande 

valperiod 

Kommunspecifikt utbildningsmaterial 

och lokala instruktioner för 

röstmottagare och kommunala bud 

m.fl. 

Papper/digitalt K Kansliavd. Akt Bevaras Vid nästkommande 

valperiod 

Uppföljning av röstmottagningen 

(planeringsunderlag till nästa val) 

Papper/digitalt K Kansliavd. Akt Bevaras Vid nästkommande 

valperiod 

Uppfölljning av lokaler, transporter, 

kommunala bud, intern och extern 

information, m.m. (planeringsunderlag 

till nästa val) 

Papper/digitalt K Kansliavd. Akt Bevaras Vid nästkommande 

valperiod 

Anvisningar och utbildningsmaterial 

från Valmyndigheten och länsstyrelsen 

som enbart gäller ett val 

Papper/digitalt K Kansliavd. Arkivbox, pärm Vid inaktualitet  

Röstkort som samlats upp i vallokaler 

och röstningslokaler 

Papper O/K Kansliavd. Påsar Vid inaktualitet 

(innehåller 

personuppgifter) 
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Dokumenthanteringsplan 

För sent inkomna brevröster Papper O Kansliavd. Arkivbox När valet vunnit laga 

kraft 

 

Kopior av beslut från länsstyrelser och 

Valmyndigheten om rättelse av 

röstlängd 

Papper/digitalt O/K Kansliavd Akt När valet vunnit laga 

kraft 

 

Dokumenthanteringsplan 

(Ska revideras årligen tillsammans med 

kommunarkivet) 

Papper/digitalt K Kansliavd. Arkivpärm Vid inaktualitet  

 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 
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ValN § 9 Dnr 00121-2013  

Institutionsröstning och kommunala bud 

Valnämndens beslut (i enlighet med förvaltningens förslag) 
1. Degerfors kommun ska precis som tidigare erbjuda både 

institutionsröstning och röstning med kommunala bud.  

2. Ersättning till de kommunala buden ska utgå med ett grundbelopp på 120 
kronor per utfört buduppdrag och kilometerersättning med 1,85 kronor 
per kilometer. 

3. Två kommunala bud ska utses. Valnämnden delegerar till nämndens 
ordförande Bernt Vitans och sekreterare i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen Susanna Göransdotter att utse de kommunala buden. 

4. Institutionsröstring ska genomföras på Letälvsgården och Västergården 
söndagarna innan valdagarna (18 maj och 7 september 2014). 

5. Valnämnden utser Ann-Charlotte Hedenquist och Eva-Lena Persson till 
röstmottagare under institutionsröstningen.   

6. Arvode för röstmottagare under institutionsröstningen utgår med 120 
kronor per person och timme. Arvodet utbetalas för tiden som röstningen 
pågår på respektive institution + en timme för förberedelser och 
transporter. Milersättning utgår med 1,85 kronor per kilometer.  

7. Sekreterare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Susanna 
Göransdotter får i uppdrag att, tillsammans med ansvariga på 
Letälvsgården och Västergården, fastställa tidpunkt för 
institutionsröstringen. 

Ärendet 
För att en så hög servicegrad som möjligt ska bibehållas och för att undanröja så 
många hinder som möjligt för ett högt valdeltagande bör kommunen erbjuda både 
kommunala bud och institutionsröstning.  

Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2014-03-26 

Skickas till 
Sekreterare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen   
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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 röst-
mottagare, så kallade ambulerande röstmottagare. 

Du har blivit utsett av valnämnden att vara ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmot-
tagare arbetar alltid i lag om minst två, och tillhör en röstningslokal för förtidsröstning i kommunen 
och utgör en del av dess verksamhet. Varje valnämnd utfärdar ytterligare instruktioner till sina 
ambulerande röstmottagare än det som framgår nedan. 

Vad behöver väljaren för att kunna använda sig av 
ambulerande  röstmottagare

Ambulerande röstmottagare ska ha med sig följande till varje väljare:
• 3 st valkuvert, ett för varje val
• partivalsedlar (varje kommun informerar er om vilka 

partier som har rätt att få sina partivalsedlar utlagda).
• blanka valsedlar (3 st, en för varje val). På dessa kan väljaren 

skriva ett partinamn.
• Förteckning över partier som deltar i valen. 

 
Dessutom behöver väljaren

• Röstkort. Om väljaren inte har ett röstkort kan ni kan skriva 
ut ett röstkort och ta med. 

• ID-handling. Om väljaren inte är känd för någon av er 
måste väljaren visa id-handling. En id-handling kan vara 
t.ex. pass, körkort, tjänstelegitimation eller annan likvärdig 
id-handling. Om väljaren inte har någon id-handling kan 
någon annan person gå i god för väljaren är den som väljaren 
säger sig vara.

• Om väljaren vill personrösta behöver han eller hon valsedlar 
med kandidatnamn, så kallade namnvalsedlar. Sådana får 
väljaren skaffa själv.

Ni bör kontrollera att väljaren har ett röstkort innan avfärd, samt 
informera väljaren om reglerna kring id-handling och namnval-
sedlar. Detta för att röstningstillfället ska fungera så smidigt som 
möjligt. 

Valsedlar är gula för val till 
riksdagen, vita för val till 
kommunfullmäktige och blå 
för val till landstingsfullmäktige.

Parti-
valsedlar

Blanka 
valsedlar

Den 9 september 2018 har du rösträtt vid val till:

Förtidsröstningslokaler nära dig:

RÖSTKORT

Ditt nummer i röstlängden:

Du tillhör valdistrikt:

Din vallokal är:

Om uppgifterna på röstkortet inte stämmer

Din rösträtt fastställs 30 dagar innan valdagen 
och grundar sig på uppgifterna i folkbokföringen. 
Om dina uppgifter har ändrats före den 10 augusti 
kan du senast den 28 augusti begära rättelse i 
röstlängden hos:

Om du inte kan rösta på valdagen i din vallokal 
kan du i stället: 
 - förtidsrösta i en röstningslokal i din egen eller  
annan kommun från och med den 22 augusti,  
- rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad 
eller konsulat,  
- budrösta eller rösta med ambulerande röst- 
mottagare (endast vid t.ex. sjukdom).

Valsedlar finns på ställen där du kan rösta 

Där finns valsedlar för partier och valsedlar med 
kandidatnamn. Det finns även blanka valsedlar 
som du själv kan skriva partinamn på. Om du vill 
personrösta utanför din hemkommun måste du se 
till att ha med dig valsedlar med kandidatnamn som 
gäller i din hemkommun.

Ta med id-handling när du röstar

Du måste vara beredd att visa id-
handling när du ska rösta. Om du inte 
har någon id-handling kan du be någon du känner 
att intyga din identitet. Den person som intygar 
måste visa sin id-handling. 

ID

Frågor om röstning i din kommun    

Här kan du
förtidsrösta

Namn: Berggren, Sven

Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

Valnämnden i Alingsås kommun
Box 335
SE-441 00  Alingsås

14 89 0716 1234
Kvarnaboskolan
Konferensrum
Östanvägen 3
Öppet på valdagen 9 september
kl. 8-20

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

l Västra medborgarkontor
Västra torg 101 

l Västra bibliotek
Valvägen 2

l Östra medborgarkontor
Östra centrum 

l Östra bibliotek
Distriktsvägen 12

Tel: 0322-000 00

www.alingsas.se

Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

Tel: 031-00 00 00

Riksdagen
Valkrets: Västra Götalands läns norra

Landstingsfullmäktige i Västra Götalands län
Valkrets: Älvsborgs norra/V Götalands norra

Kommunfullmäktige i Alingsås kommun
Valkrets: Alingsås 

Kommunal folkomröstning
Alingsås kommun



Väljaren gör i ordning sin röst

Väljaren lägger för varje val som han eller hon har rösträtt i ner en ovikt 
valsedel i ett valkuvert och stänger sedan valkuvertet. Detta kan göras bakom 
den skärm som ni kan ha med er eller annars på en avskild plats i väljarens 
bostad. 

Om väljaren ber om hjälp med att göra i ordning sin röst, är du som 
ambulerande röstmottagare skyldig att göra det. Du har tystnadsplikt om du 
hjälper en väljare. Väljaren kan också ta någon annan person till hjälp. 

Ambulerande röstmottagning

Det ni gör vid ambulerande röstmottagning är samma förfarande som sker 
vid förtidsröstning i en röstningslokal. 

1. Ta emot väljarens valkuvert och röstkort

Antal valkuvert ska stämma med väljarens rösträtt enligt röstkortet.

2. Kontrollera väljarens identitet

Väljaren måste styrka sin identitet för att få rösta. Det är ert ansvar att 
kontrollera identiteten och anteckna i väljarförteckningen hur detta har 
gjorts. Om väljaren inte är känd eller kan styrka sin identitet får väljaren inte 
rösta.

3. Fönsterkuvert och väljarförteckning 

Lägg in valkuverten i ett fönsterkuvert och förslut förnsterkuvertet. Anteckna 
mottagandet av förtidsrösten i väljarförteckningen och notera att ID-kontroll 
har skett och på vilket sätt. För in erforderliga uppgifter på fönsterkuvertet. 

4. Omslag och transport eller förvaring

Den mottagna förtidsrösten/-rösterna läggs i ett omslag. Förslut omslaget 
och fyll i de uppgifter som behövs samt underteckna omslaget.

Omslag och väljarförteckning transporteras på ett säkert sätt till den 
röstningslokal som ni ambulerande hör till. Där flyttas förtidsrösterna över 
till lokalens uppsamlingslåda och väljarförteckningen läggs tillsammans 
med röstningslokalens väljarförteckningar. I lokalens dagrapport adderas 
antalet mottagna förtidsröster i lokalen och hur många som mottagits av 
ambulerande röstmottagare. 

Om förtidsrösterna inte omgående transporteras till rätt röstningslokal ska 
förvaring ske enligt valnämndens instruktioner.

VALMYNDIGHETEN
Besöksadress Fleminggatan 14. Postadress Box 12191, 102 25 Stockholm

Tel 010- 57 57 000 valet@val.se www.val.se

Partinamn Partinamn Partinamn

Antal

2. Antal

Underskrift

Förtidsröster från röstningslokal till valnämnden/valdistrikt

Felsända förtidsröster

Underkända förtidsröster

Tomma ytterkuvert från godkända 
budröster

1. Innehåll

3. Underskrifter

BudröstkuvertFörtidsröster från vallokal

Felaktigt ifyllda ytterkuvert för 
budröster

Underskrift

Valsedlar från valurna

OMSLAG

Kommun Datum

Röstningslokal/Ambulerande/Valdistrikt/Valkrets

Parti

Övriga anmälda partier

Ogiltiga röster - blanka

Ogiltiga röster - övriga

För sent inkomna förtidsröster

Sätt ett kryss

Förtidsröster från valnämnden till valdistrikt

Transport av förtidsröster
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Förtidsröster från ambulerande röstmottagning

Ogiltiga röster - inte anmälda partier

Samma personer ska undertecka protokoll och omslag
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