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KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-06-07 

 

  

Valnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 14 juni 2018 kl. 15:00 i 
Smedjan, Nämndhuset för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av föredragningslista och val av 
justerare 

  

2.  Tjänsteskrivelse om ambulerande röstmottagare och 
institutionsröstning 
Dnr 00043-2018 

  

3.  Redovisning av delegeringsbeslut (förordnande av 
ordfröande, vice ordförande och instruktioner till 
valarbetare) 
Dnr 00043-2018  

  

4.  Reservvallokal 
Dnr 00043-2018 

  

5.  Förordnande av röstmottagare och utökat antal 
röstmottagare på valdagen (bilaga med namn delas 
ut på sammanträdet)  
Dnr 00043-2018 

  

 
Simon Petersson 
ordförande 

Susanna Göransdotter 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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Er referens 

 

 

 Valnämnden 

 

Ambulerande röstmottagare och institutionsröstning 

Förslag till beslut 
1. Degerfors kommun ersätter institutionsröstningen som tidigare varit på 

Letälvsgården och Västergården med ambulerande röstmottagare..  

2. Ersättning till de ambulerande röstmottagarna som inte är anställda på 
kansliavdelningen ska utgå med ett grundbelopp på 120 kronor per 
utfört uppdrag och kilometerersättning med 1,85 kronor per kilometer. 

3. Valnämnden förordnar Susanna Göransdotter, Mirja Hakkarainen, 
Marianne Andersson, Annica Blomgren, Anna Sörlin och Lilian 
Bergvall som ambulerande röstmottagare. 

4. Valnämnden delegerar till nämndens ordförande Simon Petersson och 
kommunsekreterare Susanna Göransdotter att utse ersättare till de 
förordnade ambulerande röstmottagarna om det behövs. 

5. Om Letälvsgården och/eller Västergården ser ett behov kan två av de 
ambulerande röstmottagarna ta emot röster under en uppgjord tid. 
Arvode för utgår med 120 kronor per person och timme. Arvodet 
utbetalas för tiden som röstningen pågår på respektive boende + en 
timme för förberedelser och transporter. Milersättning utgår med 1,85 
kronor per kilometer.  

6. De ambulerande röstmottagarna är ingår i förtidsröstningslokal Folkets 
hus i Degerfors.  

Sammanfattning av ärendet 
Föregående val har Degerfors kommun tillhandahållit både institutionsröstning 
på kommunens vårdboenden och kommunala bud. Nytt för valen 2018 är att 
de kommunala buden har ersatts med ambulerande röstmottagare. Tidigare år 
har nyttjandegraden för institutionsröstning inte varit särskilt hög.   

Valnämnden har därför diskuterat möjligheten att förordna ambulerande 
röstmottagare som också kan åka till vårdboenden och hjälpa de boende med 
röstning på tider som passar dem. 
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Kommunen utser ambulerande röstmottagare för personer som inte själva kan 
ta sig till en vallokal och som inte själva kan ordna med bud. 

De ambulerande röstmottagarna tar emot väljarens röst och lämnar det sedan i 
en lokal för förtidsröstning eller i en vallokal på valdagen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-07  
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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Delegeringsbeslut om vice ordförande i valdistrikt 

Beslut 

Som vice ordförande i valdistrikt Strömtorp utses Anna Sörlin. 

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt beslut av 

valnämnden (ValN § 21/2018-05-03) 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

Simon Petersson (V) 

Ordförande valnämnden 
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Delegeringsbeslut om instruktionerna för 

ordförande, vice ordförande och röstmottagare 

Beslut 

Instruktionerna för ordförande, vice ordförande och röstmottagare fastställs. 

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt beslut av 

valnämnden (ValN § 23/2018-05-03) 

Simon Petersson (V) 

Ordförande valnämnden 
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Reservvallokal 

Förslag till beslut 
Smedjan i Nämndhuset, Herrgårdsgatan 37 i Degerfors är reservvallokal. 
Valnämndens ordförande beslutar när reservlokalen behöver användas.    

Sammanfattning av ärendet 
Om något händer med en vallokal under valdagen så valet inte kan genomföras 
i lokalen eller i närliggande lokal i samma byggnad kan Smedjan användas som 
reservvallokal. Att byta lokal under pågående val är på intet sätt önskvärt då det 
gör det svårare och omständligare för väljarna att hitta sin vallokal. Om det 
skulle uppstå en så passa allvarlig situation så reservvallokalen behöver nyttjas 
är det viktigt att kommunicera ut det på flera olika sätt.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-07  
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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Förordnande av röstmottagare och utökat antal 
röstmottagare på valdagen 

Förslag till beslut 
1. Röstmottagarna förordnas enligt bilaga. 

2. Antalet röstmottagare på Bruksskolan, Folkets Hus i Degerfors, 
Strömtorpsskolan, stora Vallaskolan och Parkskolan utökas från fem till 
sex stycken. 

3. Valnämndens ordförande och kommunsekreteraren får förordna nya 
röstmottagare om avhopp sker.  

4. Valnämndens ordförande och kommunsekreteraren får förordna fler 
eller besluta om minskat antal (dock minst fem) röstmottagare.   

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har tidigare fattat beslut om att det ska vara fem röstmottagare i 
vallokalerna. Då förtidsröstningen prognostisera att öka kommer arbetet på 
valdagen att se annorlunda ut jämfört med tidigare val. Mer tid kommer att gå 
åt till att öppna och kontrollera förtidsröster och att sortera dessa i valurnan 
efter vallokalens stängning. Därför föreslås att antalet röstmottagare i de fem 
största valdistrikten utökas till sex. Om avhopp sker kan nya röstmottagare 
förordnas av valnämndens ordförande och kommunsekreteraren. Om avhopp 
sker och förtidsröstningen inte ökat kan antalet röstmottagare återgå till fem.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-07  
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
 


