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TJÄNSTESKRIVELSE 
Valnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Daniel Spindel 

Ärende: Förordnande av röstmottagare för valet till Europa- 
parlamentet under 2019 

Diarienummer: KS 0014/19   

 
Förordnande av röstmottagare för valet till Europa- 
parlamentet under 2019 
 

Förslag till beslut 
1) Röstmottagare till vallokalerna och förtidsröstningslokalerna förordnas enligt 

förslag. 
2) Förordnandet gäller under förutsättning att respektive röstmottagare genom-

går den obligatoriska utbildningen, enligt de kriterier som valnämnden tidi-
gare har fastställt (VN § 6/2019). 

3) Valsamordnare Daniel Spindel ges fullmakt att förordna fler röstmottagare 
om detta skulle behövas med kort varsel. Eventuella förordnanden ska redo-
visas för valnämnden efter valet. 

 
Ärendet 
Röstmottagare kallas i Sverige den funktion som i samband med folkomröstningar 
och valen till riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt Europa-
parlamentet arbetar med att bland annat: 
 

• Ta emot röster i vallokaler och förtidsröstningslokaler. 
• Se till att det är god ordning i lokalen. 
• Informera samt svara på frågor från väljarna. 
• Bistå de väljare som ber om hjälp med röstningen. 

 
Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska valnämnden utse minst fyra röstmottagare per 
valdistrikt. Av dessa personer ska en vara ordförande, och en ska vara ersättare för 
denne (hädanefter benämnd vice ordförande).1 Öckerö kommun består av sju valdi-
strikt, vilket innebär att sju ordförande och sju vice ordförande ska utses. Tillsam-
mans med dessa är ytterligare 35 röstmottagare föreslagna att bemanna kommu-
nens vallokaler på valdagen den 26 maj 2019, liksom ett antal reserver som ska 
träda in som röstmottagare vid behov. Dessutom är ett 20-tal personer föreslagna 
som röstmottagare i de olika förtidsröstningslokalerna. 

                                                           
1 3 kap. 3–4 §§ vallagen. 
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Ekonomi 
I beslutsunderlaget till VN § 2/2019 uppskattades kostnaden för röstmottagarna till 
284 048 kr. Nu när rekryteringen av röstmottagare är klar beräknas kostnaderna bli 
283 768 kr, fördelat på följande poster: 
 

 
                                                           
2 Arbetsgivaravgiften uppgår till 39,17 % av lönekostnaderna, enligt mail från budgetekonom Irene 
Berg till valsamordnare Daniel Spindel 2019-02-07. 
3 3 kap. 4 § vallagen. 
4 3 kap. 4 § vallagen. 

Post: Kostnad: Kommentarer: 
Ordförande i vallokal Arvoden: 28 000 kr 

Sociala avgifter: 10 9682 
Totalt: 38 968 kr 

4000 kr x 7 personer = 28 000 kr. 
 
Enligt vallagen ska varje valdistrikt ha 
en ordförande,3 och kommunen består 
totalt av sju valdistrikt. 

Vice ordförande i vallokal Arvoden: 22 400 kr 
Sociala avgifter: 8774 kr 
Totalt: 31 174 kr 

3200 kr x 7 personer = 22 400 kr. 
 
Det ska finnas en vice ordförande per 
valdistrikt,4 enligt vallagen. 

Röstmottagare i vallokal Arvoden: 84 000 kr 
Sociala avgifter: 32 903 kr 
Totalt: 116 903 kr 

2400 kr x 35 personer = 84 000 kr. 

Reserver (röstmottagare 
vid behov) 

Arvoden: 3500 kr 
Sociala avgifter: 1371 kr  
Totalt: 4871 kr 

700 kr x 5 personer = 3500 kr. 

Förtidsröstning på Öckerö 
bibliotek 

Arvoden: 54 000 kr 
Sociala avgifter: 21 152 kr 
Totalt: 75 152 kr 

180 kr x 3 personer x 100 timmar = 
54 000 kr. 
 
Röstmottagningen är öppen under to-
talt 80 timmar, och tre röstmottagare 
kommer tjänstgöra samtidigt under 
varje pass. Resterande 20 timmar är 
endast en uppskattning av tiden för ut-
bildning, förberedelser inför röstmot-
tagningen, den dagliga rösträkningen 
samt överlämning av räknade förtids-
röster till valkansliet. 

Förtidsröstning på Solhöj-
dens äldreboende, Hyp-
pelns församlingshem, 
Rörö skola och Fiskeboa 
konferens 

Arvoden: 12 000 kr 
Sociala avgifter: 4700 kr 
Totalt: 16 700 kr 

1000 kr x 12 personer = 12 000 kr. 
 
Var och en av dessa lokaler kommer att 
bemannas med tre röstmottagare. 

Ambulerande röstmotta-
gare 

0 kr Under kommunhusets öppettider finan-
sieras denna service genom de före-
slagna personernas ordinarie löner, vil-
ket inte belastar valprojektets budget.  
 
Inga extra kostnader tillkommer för att 
tillhandahålla ambulerande röstmotta-
gare även på valdagen, eftersom val-
kansliets personal ändå kommer att 
vara i tjänst under hela den dagen. 

 Totalt: 283 768 kr  



 
 

 

3 (3) 
 

Bedömning 
 
Röstmottagarnas erfarenhet: 
Ca 75 % av de personer (exklusive reserver) som föreslås bemanna vallokalerna har 
varit röstmottagare tidigare, varav många har tjänstgjort under flera val. Ingen av de 
sju vallokalerna kommer att bemannas med enbart nya röstmottagare. Tittar vi på 
förtidsröstningslokalernas bemanning tjänstgjorde nästan samtliga personer under 
valet 2018. Öckerö kommun står därmed väl rustad att genomföra 2019 års val till 
Europaparlamentet.  
 
Obligatorisk utbildning: 
Enligt vallagen får endast de personer som fått sådan utbildning som behövs för 
uppdraget förordnas som röstmottagare.5 Om röstmottagarna förordnas innan de 
har fått utbildning ska valnämndens beslut ”villkoras med att förordnandet förutsät-
ter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen”,6 betonar Val-
myndigheten. Eftersom utbildningarna inför årets val till Europaparlamentet äger 
rum först under perioden 2–20 maj föreslår valkansliet att förordnandet gäller un-
der förutsättning att respektive röstmottagare genomgår den obligatoriska utbild-
ningen, enligt de kriterier som valnämnden fastställde på sitt sammanträde den 1 
mars.7 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium (diarium.ks@ockero.se)  
 
Bilaga 
Förslag till röstmottagare under Europaparlamentsvalet 2019, daterad 2019-04-02. 
 
 
 
Daniel Spindel, 
Valsamordnare  
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift: 
 
 
 
 
Namnförtydligande: Gull-Britt Eide 
Titel: Kommundirektör 
Datum: 2019-04-02 

                                                           
5 3 kap. 5 § vallagen. 
6 Valmyndigheten, Handbok: Kommunens uppgifter vid val till Europaparlamentet 2019, s. 56. 
7 Se VN § 6/2019. 
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1. Vallokalernas röstmottagare 
 

Valdistrikt Hönö 1 
Namn: Funktion: 
Laila Bernå Ordförande 
Sofia Berg Vice ordförande 
Marita Alexandersson Röstmottagare 
Susanne Olsén Röstmottagare 
Cecilia Lindblom Röstmottagare 
Linus Lundqvist Röstmottagare 
Michaela Öst Röstmottagare 

 

 

Valdistrikt Hönö 2 
Namn: Funktion: 
Elisabeth Ekeroth Ordförande 
Claes Danielsson Vice ordförande 
Lennart Alderblad Röstmottagare 
Ann-Cathrine Olofsson Röstmottagare 
Lisa Wilson Röstmottagare 
Lena Olsson Röstmottagare 
Sofia Rydell Röstmottagare 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Röstmottagare under 
Europaparlamentsvalet 2019 
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Valdistrikt Norra 
Namn: Funktion: 
Claes Pettersson Ordförande 
Annki Fridström Vice ordförande 
Sven-Inge Pettersson Röstmottagare 
Ingela Cederholm Röstmottagare 
Annika Landin Röstmottagare 
Torgny Jansheden Röstmottagare 

 

 

Valdistrikt Södra 
Namn: Funktion: 
Gunilla Hamnebo Ordförande 
Alix Jimenez Hamnebo Vice ordförande 
Christian Egenwall Röstmottagare 
Magnus Wågerman Röstmottagare 
Annelie Backman Röstmottagare 
Maria Lindne Olsson Röstmottagare 
Helen Roobert Alexandersson  Röstmottagare 
Zenita Nordberg Röstmottagare 

 

 

Valdistrikt Öckerö 1 
Namn: Funktion: 
Jonathan Bergagård Ordförande 
Louise Cena Vice ordförande 
Niklas Lönn Röstmottagare 
Erica Malmenskog Röstmottagare 
Lars-Gunnar Andersson Röstmottagare 
Kahtrine Bergagård Röstmottagare 
Sandra Svensson Röstmottagare 
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Valdistrikt Öckerö 2 
Namn: Funktion: 
Katarina Beckius Ordförande 
Elisabeth Hammar Vice ordförande 
Angelica Berntsson Röstmottagare 
Pernilla Borg Karlsson Röstmottagare 
Kristina Johansson Röstmottagare 
Mikael Beckius Röstmottagare 

 
 

 

Valdistrikt Östra 
Namn: Funktion: 
Christèl Åberg Ordförande 
Hans Olofsson Vice ordförande 
Bengt Olausson Röstmottagare 
Dennis Olsson Röstmottagare 
Agneta Jonsson Röstmottagare 
Peter Domini Röstmottagare 
Maria Bohlin Röstmottagare 
Julia Schröder  Röstmottagare 

 

 

Reserver 
Namn: Funktion: 
Åsa Lylander Röstmottagare vid behov 
Ingela Beausang Röstmottagare vid behov 
Bolette Ebertz Röstmottagare vid behov 
Daniel Andersson Röstmottagare vid behov 
Linda Velander Röstmottagare vid behov 
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2. Förtidsröstningslokalernas röstmottagare 
 

Förtidsröstningslokal: Röstmottagare: 
Öckerö bibliotek Anna Littorin 

  

Aste Olindersson 
Charlotte Bäckström Utbult 
Christer Zandén 

  Christina Post 

  

Emma Söderlund 
Eric Hellman 
Göran Ohlsson 

Solhöjden, samlingssalen (Öckerö) Eva Karlsson 

  
Mikael Beckius 
Jan-Eric Bäck 

Hyppelns församlingshem Tommy Carlsson 
  Anna Holmgren 
  Torbjörn Johannesson 
Rörö skola, matsalen Anders Gullbrandsen-Foss 
  Frida Zackrisson 
  Anna Bertrandsson 
Fiskeboa konferens (Källö-Knippla) Åke Johansson 
  Helen Berntsson 
  Agneta Andersson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Valnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                        

Handläggare: Daniel Spindel 

Ärende: Förordnande av ambulerande röstmottagare under valet till 
Europaparlamentet 2019 

Diarienummer: KS 0014/19   

 
Förordnande av ambulerande röstmottagare under valet 
till Europaparlamentet 2019 
 

Förslag till beslut 
1) Följande kommunanställda förordnas som ambulerande röstmottagare: Da-

niel Spindel (valsamordnare), Tannaz Ghaderi (juridik- och kanslichef), Nils 
Hjort (nämndsekreterare), Jacob Österlund (nämndsekreterare och registra-
tor), Lina Didriksson Larsson (administratör), samt Lukas van der Heiden 
(säkerhetssamordnare). 

2) De förordnade personerna ska vara tillgängliga efter överenskommelse under 
kommunhusets öppettider perioden 8–24 maj, samt på valdagen den 26 maj 
kl. 12–18.  

3) De ambulerande röstmottagarna ska alltid legitimera sig i samband med 
hembesök, och de ska huvudsakligen använda sig av fordon ur kommunens 
bilpool när de åker hem till väljarna. 

4) Rösterna som de ambulerande röstmottagarna tar emot ska redovisas till-
sammans med de förtidsröster som tas emot på Öckerö bibliotek. Redovis-
ningen ska ombesörjas av valkansliet. 

 
Ärendet 
Sedan 2018 är kommunerna skyldiga att tillhandahålla s.k. ambulerande röstmotta-
gare. De väljare som pga. ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte själva kan 
ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att boka in ett besök från de ambule-
rande röstmottagarna, som då tar emot väljarens röster i dennes bostad.1 Ambule-
rande röstmottagare har ersatt den funktion som förut kallades för kommunala bud. 
Budröstning finns dock, precis som tidigare, kvar som en möjlighet att rösta.2 Skill-
naden mellan ett bud och en ambulerande röstmottagare är att budet inte får hjälpa 
väljaren, utan endast ansvarar för att transportera hans eller hennes röst till dennes 
vallokal eller till en förtidsröstningslokal. De ambulerande röstmottagarna däremot 
tar emot röster på samma sätt som i en förtidsröstningslokal, och är skyldiga att 

                                                           
1 7 kap. 3a § vallagen. 
2 Valmyndigheten, Handbok: Kommunens uppgifter vid val till Europaparlamentet 2019, s. 84. 
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hjälpa väljaren med att göra iordning sin röst om denne begär detta. Röstmotta-
garna har tystnadsplikt, och har med sig allt material (inklusive väljarförteckning) 
som behövs för att genomföra röstningen hemma hos väljaren.3 
 
Valnämnden behöver nu besluta om vilka som ska vara Öckerö kommuns ambule-
rande röstmottagare under 2019 års val till Europaparlamentet, samt fastställa vil-
ken omfattning som denna service ska ha. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser: 
  

• Under kommunhusets öppettider finansieras denna service genom de före-
slagna personernas ordinarie löner, vilket inte belastar valprojektets budget.  

• Inga extra kostnader tillkommer för att tillhandahålla ambulerande röstmot-
tagare även på valdagen, eftersom valkansliets personal ändå kommer att 
vara i tjänst under hela den dagen. 

 
Bedömning  
 
Tillgänglighet och omfattning:  
Precis som väljarna kan rösta i en förtidsröstningslokal fr.o.m. 18 dagar innan valda-
gen – i år startar förtidsröstningen den 8 maj – och framåt, så kan man rösta med 
hjälp av ambulerande röstmottagare under samma period. Valmyndigheten säger 
att det är upp till respektive kommun att besluta om ambitionsnivån när det gäller 
t.ex. vilka tider som de ambulerande röstmottagarna ska vara tillgängliga under för-
tidsröstningsperioden, samt hur många röstmottagare som kommunen ska tillhan-
dahålla. Eftersom samma regler gäller för röstning genom ambulerande röstmotta-
gare som vid röstning i en förtidsröstningslokal, så måste dock alltid minst två röst-
mottagare arbeta tillsammans.4 
 
I samband med valet förra året ansåg valkansliet att det var en tillräcklig service att 
tillhandahålla ambulerande röstmottagare under kommunhusets ordinarie öppetti-
der – dvs. kl. 8–18 på måndagar, 8–16.30 tisdag–torsdag och 8–14.30 på fredagar.5 
På valdagen den 9 september 2018 fick valkansliet dock flera telefonsamtal från väl-
jare som ville boka ambulerande röstmottagare, eftersom det stod på deras röstkort 
att de kunde göra detta. Väljarna blev självfallet besvikna och upprörda när de fick 
beskedet att denna service inte gick att få på valdagen. Med anledning av detta, samt 
att Valmyndigheten inför EU-parlamentsvalet understryker vikten av att valnämn-
derna erbjuder denna service också på valdagen,6 så anser valkansliet att de ambule-
rande röstmottagarna – utöver kommunhusets ordinarie öppettider – även ska vara 
tillgängliga kl. 12–18 på valdagen den 26 maj. 
 
 
 
 
                                                           
3 Valmyndigheten 2019, s. 84. 
4 Valmyndigheten 2019, s. 85—86. 
5 Se http://ockero.se/kommunpolitik/kontaktakommunen.4.3019e2b013b337fdadf264d.html (läst 
2019-03-29) samt VN § 17/2018. 
6 Valmyndigheten 2019, s. 85. 

http://ockero.se/kommunpolitik/kontaktakommunen.4.3019e2b013b337fdadf264d.html


 
 

 

3 (4) 
 

Röstmottagarnas antal: 
Vad gäller antalet ambulerande röstmottagare ansåg vi under förra året att fyra per-
soner skulle räcka mer än väl för att tillhandahålla denna service åt de kommunin-
vånare som hade behov av detta. I år är vår bedömning att vi behöver utöka perso-
nalstyrkan med två personer: 
 

• Förra året mottogs endast fem–sex förtidsröster av de ambulerande röstmot-
tagarna. Då hade väldigt få väljare kännedom om möjligheten till denna ser-
vice; dels pga. att detta var en nyhet under 2018, och dels pga. blygsamma in-
formationsinsatser från valkansliets sida. Med bättre information och ökad 
kännedom bland väljarna om denna service lär trycket på de ambulerande 
röstmottagarna dock öka väsentligt jämfört med förra året.  

• Istället för att kompensera för den bortplockade vallokalen för Grötö-Kalv-
sund med en förtidsröstningslokal, så kommer valkansliet skicka ambule-
rande röstmottagare dit på ett i förväg fastställt datum.7 

• Servicen kommer tillhandahållas under sex timmar på valdagen, och inte en-
bart under ordinarie arbetstid. 

 
Som jämförelse kan nämnas att valnämnden i Mölndals stad – som har nästan fem 
gånger så många röstberättigade invånare som Öckerö kommun8 – har förordnat 
fyra ambulerande röstmottagare.9 
 
Redovisning av mottagna förtidsröster: 
Valmyndigheten rekommenderar att de ambulerande röstmottagarna ska knytas till 
och utgå ifrån någon av kommunens förtidsröstningslokaler, eftersom dessa röst-
mottagare – till skillnad från en vallokal eller förtidsröstningslokal – inte kommer 
kunna redovisas som ett eget röstmottagningsställe i valdatasystemet (som är den 
svenska valadministrationens gemensamma och riksövergripande IT-stöd). Detta 
innebär att rösterna som de ambulerande röstmottagarna tar emot ska redovisas 
tillsammans med de röster som har tagits emot i den utvalda förtidsröstningsloka-
len. I lokalens dagrapport ska således de båda kategorierna av förtidsröster räknas 
ihop, och summan ska därefter redovisas i valdatasystemet.10  
 
Det är upp till respektive kommun att välja vilken lokal som lämpar sig bäst för 
detta ändamål. Eftersom de föreslagna personerna är verksamma på kommunhuset 
är det av praktiska skäl lämpligt att de utgår därifrån när de ska göra hembesök hos 
väljarna. Med tanke på att Öckerö bibliotek är den förtidsröstningslokal som ligger 
närmast kommunhuset, så är det motiverat att de röster som tas emot i väljarnas 
hem ska redovisas tillsammans med de förtidsröster som inkommer till biblioteket. 
För att minska arbetsbelastningen för röstmottagarna på biblioteket ska valkansliets 
personal själva ta hand om omslagen med förtidsröster och väljarförteckningar från 
hembesöken hos väljarna, samt addera dessa röster med de mottagna rösterna på 
Öckerö bibliotek i rapporteringen till Valmyndigheten. 
 
 
 
                                                           
7 Se mer om detta i beslutsunderlaget till VN 3/2019. 
8 Se https://data.val.se/val/val2018/alkon/R/rvalkrets/17/alderkon.html (läst 2019-03-29). 
9 Mölndals stad, VN § 17/2019. 
10 Valmyndigheten 2019, s. 87–88. 

https://data.val.se/val/val2018/alkon/R/rvalkrets/17/alderkon.html
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Legitimering i samband med hembesök: 
För att styrka sin identitet och visa att de är behöriga att ta emot röster från väljare 
som pga. ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte själva kan ta sig till något av 
kommunens röstmottagningsställen, ska de ambulerande röstmottagarna legitimera 
sig på följande vis i samband med hembesök hos väljarna: 
 

• De ska bära en namnskylt som anger att de är ambulerande röstmottagare. 
Även personens namn samt kommunens namn och vapen ska finnas med på 
skylten. 

• De ska även ha med sig en id-handling, samt ett protokollsutdrag som visar 
att de har förordnats av valnämnden. 

 
Eftersom de föreslagna personerna är anställda hos Öckerö kommun ska de även, i 
den mån det är möjligt, använda sig av fordon ur kommunens bilpool när de åker 
hem till väljarna för att hjälpa dem med röstningen.  
 
Expediering av beslut 

• Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 
• Daniel Spindel, valsamordnare 
• Nils Hjort, nämndsekreterare  
• Jacob Österlund, nämndsekreterare och registrator 
• Lina Didriksson Larsson, administratör 
• Lukas van der Heiden, säkerhetssamordnare 
• Jessica Borgström, enhetschef för Bergmans gruppboende. 
• Enhetschefer på Solhöjdens äldreboende: Carina Jisbrant Utbult, Lena Myhr-

man och Frida Svärd Lidén. 
• Enhetschefer inom hemtjänsten: Laila Bernå, Anna Gustafsson och Karin 

Stannemark. 
• Kommunstyrelsens diarium (diarium.ks@ockero.se)  

 
 
 
Daniel Spindel, 
Valsamordnare  
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Öckerö 2018-03-29 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Valnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                        

Handläggare: Daniel Spindel 

Ärende: Uppdragsbeskrivning för röstmottagarna under valet till  
Europaparlamentet 2019 

Diarienummer: KS 0014/19   

 
Uppdragsbeskrivning för röstmottagarna under valet till 
Europaparlamentet 2019 
 

Förslag till beslut 
1) Uppdragsbeskrivning för förtidsröstningens personal antas enligt förslag. 
2) Uppdragsbeskrivning för vallokalernas personal antas enligt förlag. 

 
Ärendet 
Under de allmänna valen 2018 uppmärksammade valkansliet att flera andra kom-
muner runtom i landet hade tagit fram uppdragsbeskrivningar för sina röstmotta-
gare, och gjorde därför detsamma för Öckerö kommuns röstmottagare. Nu har val-
kansliet upprättat förslag på uppdragsbeskrivningar för röstmottagarna inför årets 
val till Europaparlamentet. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser.  
 
Bedömning  
Även om en stor majoritet av de förordnade röstmottagarna har erfarenhet av detta 
uppdrag sedan tidigare, så ser valkansliet flera vinster med att valnämnden antar de 
föreslagna uppdragsbeskrivningarna: 
 

• Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika röstmottagar-
kategorierna, särskilt mellan de som bemannar vallokalerna på valdagen, 
även om det givetvis måste finnas ett visst mått av flexibilitet när det gäller 
hur arbetsuppgifterna fördelas i respektive vallokal.  

• Genom en uppdragsbeskrivning vet de berörda personerna vilka arbetsupp-
gifter de förväntas utföra i egenskap av röstmottagare samt reserv. Detta 
torde ha den effekten att personalen, särskilt de som är nya i rollen, känner 
sig mer trygga och bekväma med sitt uppdrag. 

• Medan Valmyndighetens röstmottagarhandledningar och vallagens bestäm-
melser gäller för samtliga kommuner i hela Sverige och på många plan är 
övergripande, så fungerar uppdragsbeskrivningarna som ett lokalt komple-
ment till detta regelverk – med fokus på de regler som gäller för röstmottag-
ningen i just Öckerö kommun under EU-valet 2019. 
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Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium (diarium.ks@ockero.se)  
 
Bilagor 

1) Förslag till uppdragsbeskrivning för förtidsröstningens personal under valet 
till Europaparlamentet 2019. 

2) Förslag till uppdragsbeskrivning för vallokalernas personal under valet till 
Europaparlamentet 2019. 

 
 
 
 
 
 
Daniel Spindel, 
Valsamordnare  
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift: 
 
 
 
 
Namnförtydligande: Anna D-Brocker 
Titel: verksamhetschef styr och stöd 
Datum: 2019-03-29 
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Beslutande:   Valnämnden 
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Upprättad av:   Daniel Spindel, valsamordnare 
 
 
 

 

 

UPPDRAGSBESKRIVNING 
för förtidsröstningens personal under   
valet till Europaparlamentet 2019 
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1. Inledande kommentarer 
Röstmottagare kallas i Sverige den funktion som i samband med folkomröstningar 

och de allmänna valen till riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige 

samt Europaparlamentet arbetar med att bland annat: 

 

• Ta emot röster på kommunens röstmottagningsställen och se till att röst-

ningen går rätt till. 

• Se till att det är god ordning i lokalen. 

• Informera samt svara på frågor från väljarna. 

• Bistå de väljare som ber om hjälp med röstningen. 

 

Att arbeta som röstmottagare är inte ett politiskt uppdrag, utan ett administrativt. 

Syftet med uppdraget är att hjälpa väljarna att utöva sin rösträtt. Du som röstmotta-

gare spelar därför en viktig roll i upprätthållandet av det demokratiska samhället. 

Som röstmottagare representerar du valnämnden, som är den lokala valmyndigheten, 

och ansvarar för att valet genomförs på ett rättssäkert sätt. 

 

Även om du har erfarenhet av att arbeta som röstmottagare vid allmänna val sedan 

tidigare, så måste du ha genomgått den utbildning som valnämnden anordnar för att 

få tjänstgöra som röstmottagare i samband med 2019 års val till Europaparlamentet. 

Du måste också vara över 18 år.   

 

Vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som röstmottagare i Öckerö kommuns 

förtidsröstningslokaler och som ambulerande röstmottagare under perioden 8—26 

maj 2019 framgår av följande framställning. Medan Valmyndighetens röstmottagar-

handledningar och vallagens bestämmelser gäller för samtliga kommuner i hela lan-

det och på många plan är övergripande, så fungerar nedanstående uppdragsbeskriv-

ningar som ett lokalt komplement till detta regelverk – med fokus på de regler som 

gäller för röstmottagningen i just Öckerö kommun under EU-valet 2019. 

 

 

  



2 (4) 
 

2. Röstmottagare i förtidsröstningslokal 
 

Förberedelser innan öppning: 

• Sätta upp skyltar och affischer som visar var förtidsröstningslokalen ligger. 

• Ställa fram bord för valsedlar och valkuvert. 

• Ställa fram valskärmar och uppsamlingslådor för förtidsröster. 

• Ordna med annan nödvändig möblering av förtidsröstningslokalen. 

 

Hanteringen av valsedlar: 

• Kontrollera att inga oanmälda partier vill lämna in sina valsedlar till förtids-

röstningslokalen. 

• Placera valsedlarna i valsedelställ i bokstavsordning utifrån partiernas regi-

strerade namn, med de blanka valsedlarna placerade sist. Du ansvarar för att 

samtliga valsedlar placeras enligt denna ordning.  

• Se till att blanka valsedlar och valsedlar för följande partier finns tillgängliga i 

valsedelställen under hela röstmottagningen: Arbetarepartiet Socialdemokra-

terna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, 

Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet. 

• Resterande partiers valsedlar ska du fylla på med i valsedelställen så länge 

dessa finns att tillgå i lokalen. Tar dessa valsedlar slut helt i lokalen har du 

inget ansvar för att kontakta berörda partier, utan det är partiernas ansvar att 

kontrollera så deras valsedlar finns att tillgå för dig och dina kollegor. Parti-

erna får endast lämna över valsedlar till dig, men inte själva fylla på med dessa 

i valsedelställen. 

 

Hålla ordning: 

• I och omkring förtidsröstningslokalen. 

• Bakom valskärmarna. 

• Vid valsedelställen. 

• Vid eventuell köbildning. 

• Håll förtidsröstningslokalen och dess omgivning fri från politisk propaganda 

inom en radie av 100 meter. 



3 (4) 
 

Röstmottagning:  

• Ta emot röster på plats av väljarna.  

• Ta emot budröster. 

• Kontrollera att valkuvertet är rätt iordninggjort. 

• Kontrollera väljarens identitet. 

• Anteckna i väljarförteckning att personen har röstat. 

• Bistå väljaren med att göra iordning sina röster bakom valskärmen, om denne 

har behov av detta.  

 

Avsluta röstmottagning: 

• Stämma av antalet fönsterkuvert med antalet väljare i väljarförteckningen. 

• Fylla i dagrapport. 

• Se till att det finns tillräckligt med material för nästkommande dags förtids-

röstning. 

• Förbereda förtidsrösterna, dagrapporten och väljarförteckningen för överläm-

ning till valkansliet, samt lämna över materialet till valkansliet. 

 

Informera och stötta: 

• Vara ett generellt stöd för väljarna i deras valhandling. 

• Svara på eventuella frågor från väljarna. 

 

  



4 (4) 
 

3. Ambulerande röstmottagare  
 

Övergripande arbetsuppgifter: 

• Hjälpa de väljare som pga. ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte 

själva kan ta sig till något av kommunens röstmottagningsställen.  

• Ge väljaren samma möjlighet att rösta som vid förtidsröstning, men på plats i 

dennes i hem istället för i en förtidsröstningslokal. 

 

Material och legitimering: 

• Ta med allt nödvändigt valmaterial hem till väljaren. 

• Du ska ha en namnskylt som anger att du tjänstgör som ambulerande röstmot-

tagare. Även ditt namn samt kommunens namn och vapen ska finnas med på 

skylten. 

• Du ska ha med dig en id-handling, samt ett protokollsutdrag som visar att du 

har förordnats av valnämnden. 

 

Röstmottagning och överlämning till valkansliet: 

• Ta emot väljarens röster i dennes hem. 

• Hjälpa väljaren med att göra iordning sin röst, om denne begär detta. 

• Kontrollera väljarens identitet. 

• Anteckna i väljarförteckning att personen har röstat. 

• Placera rösterna i förslutet omslag och signera utanpå.  

• Överlämna omslagen med röster och väljarförteckning till valkansliet. 

 

Informera och stötta: 

• Vara ett generellt stöd för väljarna i deras valhandling. 

• Svara på eventuella frågor från väljarna. 

 

Tillgänglighet: 

• På vardagar under kommunhusets öppettider 8–24 maj 2019, samt kl. 12—18 

på valdagen den 26 maj. 

• Besök hos väljarna sker efter överenskommelse mellan väljaren och valkansliet 

under ovanstående tidsintervall. 



Beslutsdatum:  2019-04-09 
Beslutande:   Valnämnden 
Giltighetstid:   EU-valet 2019 
Diarienummer:   KS 0014/19 
Upprättad av:   Daniel Spindel, valsamordnare 
 
 
 

 

 

UPPDRAGSBESKRIVNING 
för vallokalernas personal under   
valet till Europaparlamentet 2019 
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1. Inledande kommentarer 
Röstmottagare kallas i Sverige den funktion som i samband med folkomröstningar 

och de allmänna valen till riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige 

samt Europaparlamentet arbetar med att bland annat: 

 

• Ta emot röster på kommunens röstmottagningsställen och se till att röst-

ningen går rätt till. 

• Se till att det är god ordning i lokalen. 

• Informera samt svara på frågor från väljarna. 

• Bistå de väljare som ber om hjälp med röstningen. 

 

Att arbeta som röstmottagare är inte ett politiskt uppdrag, utan ett administrativt. 

Syftet med uppdraget är att hjälpa väljarna att utöva sin rösträtt. Du som röstmotta-

gare spelar därför en viktig roll i upprätthållandet av det demokratiska samhället. 

Som röstmottagare representerar du valnämnden, som är den lokala valmyndigheten, 

och ansvarar för att valet genomförs på ett rättssäkert sätt. 

 

Även om du har erfarenhet av att arbeta som röstmottagare vid allmänna val sedan 

tidigare, så måste du ha genomgått den utbildning som valnämnden anordnar för att 

få tjänstgöra som röstmottagare eller reserv i samband med 2019 års val till Europa-

parlamentet. Du måste också vara över 18 år.   

 

Vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som röstmottagare i Öckerö kommuns 

vallokaler – som ordförande, vice ordförande, röstmottagare och reserv – under val-

dagen på söndagen den 26 maj framgår av följande framställning. Medan Valmyndig-

hetens röstmottagarhandledningar och vallagens bestämmelser gäller för samtliga 

kommuner i hela landet och på många plan är övergripande, så fungerar nedanstå-

ende uppdragsbeskrivningar som ett lokalt komplement till detta regelverk – med fo-

kus på de regler som gäller för röstmottagningen i just Öckerö kommun under EU-

valet 2019. 
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2. Ordförande i vallokal 
Nedanstående arbetsuppgifter gäller specifikt för ordförande i vallokal, utöver upp-

dragsbeskrivningen för röstmottagare i vallokal. 

 

Ledande roll i vallokalen: 

• Övergripande ansvar för att röstningen i lokalen genomförs på ett rättssäkert 

sätt.  

• Leda arbetet i vallokalen. 

• Fördela arbetsuppgifterna mellan samtliga röstmottagare i vallokalen (se av-

snitt 4 nedan). 

• Sköta den löpande kommunikationen med valnämnden under valdagen. 

• Du som ordförande (eller vice ordförande) ska alltid finnas på plats i valloka-

len, och ska kunna nås av valnämnden via telefon under hela valdagen.  

 

Yttersta ansvaret för valsedlarna och rösterna: 

• Visa alla röstmottagare att valurnan är tom på morgonen. 

• Signera omslagen med rösterna efter att de räknats, tillsammans med en av 

dig utsedd röstmottagare. 

• Transportera rösterna till valnämnden i kommunhuset, tillsammans med yt-

terligare minst en röstmottagare, och redovisa dessa för nämnden efter avslu-

tad rösträkning. 

 

Ordning och säkerhet: 

• I egenskap av valnämndens representant har du som ordförande i praktiken 

det yttersta ansvaret för ordningen och säkerheten i lokalen.  

• Du beslutar om vallokalen måste stänga, t.ex. pga. hot eller sabotage. 
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3. Vice ordförande i vallokal 
Nedanstående arbetsuppgifter gäller specifikt för vice ordförande i vallokal, utöver 

uppdragsbeskrivningen för röstmottagare i vallokal. 

 

Du bistår ordföranden i arbetet med:  

• Att upprätthålla ordningen och säkerheten i vallokalen. 

• Leda och fördela arbetet mellan röstmottagarna i vallokalen. 

• Se till att röstningen genomförs på ett rättssäkert sätt. 

 

Ersättare för ordföranden: 

• Du träder in som ansvarig för vallokalen i händelse av ordförandes frånvaro. 

• Ifall du träder in som ersättare för ordförande, så är det uppdragsbeskriv-

ningen för ordförande i vallokal som gäller (se avsnitt 2 ovan). 

• En ordförande (eller vice ordförande) ska alltid finnas på plats i vallokalen, 

och ska kunna nås av valnämnden via telefon under hela valdagen.  
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4. Röstmottagare i vallokal 
 

Förberedelser innan öppning: 

• Sätta upp skyltar och affischer som visar var vallokalen ligger. 

• Ställa fram bord för valsedlar och valkuvert. 

• Ställa fram valskärmar och valurnor. 

• Ordna med annan nödvändig möblering av vallokalen. 

 

Hanteringen av valsedlar: 

• Kontrollera att inga oanmälda partier vill lämna in sina valsedlar till valloka-

len. 

• Placera valsedlarna i valsedelställ i bokstavsordning utifrån partiernas regi-

strerade namn, med de blanka valsedlarna placerade sist. Du ansvarar för att 

samtliga valsedlar placeras enligt denna ordning.  

• Se till att blanka valsedlar och valsedlar för följande partier finns tillgängliga i 

valsedelställen under hela röstmottagningen: Arbetarepartiet Socialdemokra-

terna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, 

Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet. 

• Resterande partiers valsedlar ska du fylla på med i valsedelställen så länge 

dessa finns att tillgå i lokalen. Tar dessa valsedlar slut helt i lokalen har du 

inget ansvar för att kontakta berörda partier, utan det är partiernas ansvar att 

kontrollera så deras valsedlar finns att tillgå för dig och dina kollegor. Parti-

erna får endast lämna över valsedlar till dig, men inte själva fylla på med dessa 

i valsedelställen. 

 

Hålla ordning: 

• I och omkring vallokalen. 

• Bakom valskärmarna. 

• Vid valsedelställen. 

• Vid eventuell köbildning. 

• Håll vallokalen och dess omgivning fri från politisk propaganda inom en radie 

av 100 meter. 
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Röstmottagning: 

• Ta emot röster på plats av väljarna.  

• Ta emot budröster. 

• Kontrollera att valkuvertet är rätt iordninggjort. 

• Kontrollera väljarens identitet. 

• Anteckna i röstlängden att personen  har röstat. 

• Bistå väljaren med att göra iordning sina röster bakom valskärmen, om denne 

har behov av detta.  

 

Hantera förtidsröster i vallokalen: 

• Ta emot förtidsröster som levereras från kommunhuset. 

• Kontrollera fönsterkuvertens antal mot antalet på kvittot från förtidsröst-

ningen. 

• Granska förtidsröster under dagen och markera de godkända rösterna i röst-

längden. 

• Lägga godkända förtidsröster i valurnan efter kl. 21 på valkvällen.  

 

Räkna röster och redovisa valresultatet: 

• Räkna antalet röster per parti i valurnan. 

• Rapportera preliminärt valresultat till länsstyrelsen. 

• Packa alla valsedlar och röstlängder i omslag och överlämna dessa till val-

nämnden i kommunhuset. 

 

Informera och stötta: 

• Vara ett generellt stöd för väljarna i deras valhandling. 

• Svara på eventuella frågor från väljarna. 
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5. Reserv (röstmottagare vid behov) 

Nedanstående arbetsuppgifter gäller specifikt för dig som tjänstgör som reserv.  

 

Jourtjänstgöring under valdagen: 

• Valnämnden ska kunna nå dig på telefon under hela den tid som röstmottag-

ning pågår på valdagen den 26 maj, dvs. kl. 8—21.  

• Du ska vara beredd att med kort varsel träda in för tjänstgöring som röstmot-

tagare i vallokal vid händelse av sent återbud bland den ordinarie personalen i 

någon av vallokalerna på valdagen. 

 

Vid tjänstgöring i vallokal: 

• Om du kallas in för att tjänstgöra som röstmottagare i vallokal är det den upp-

dragsbeskrivningen som gäller (se avsnitt 4 ovan). 

 



        

 
  Postadress Gatuadress      Telefon       Organisationsnr           E-post                 Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2019-04-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Valnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Daniel Spindel 

Ärende: Fullmakt för uthämtning av försändelser till  
valnämnden under valet till Europaparlamentet 2019 

Diarienummer: KS 0014/19   

 
Fullmakt för uthämtning av försändelser till valnämnden 
under valet till Europaparlamentet 2019 
 

Förslag till beslut 
1) Följande kommunanställda ges fullmakt att hämta ut förtidsröster och andra 

försändelser till valnämnden hos PostNord i samband med valet till Europa-
parlamentet under 2019: Daniel Spindel (valsamordnare), Tannaz Ghaderi 
(juridik- och kanslichef), Nils Hjort (nämndsekreterare), Jacob Österlund 
(nämndsekreterare och registrator), Lina Didriksson Larsson (administra-
tör), samt Lukas van der Heiden (säkerhetssamordnare). 

2) Fullmakten gäller för två av dessa personer i förening. 
 
Ärendet 
PostNord har hört av sig om att de behöver en fullmakt för de personer hos kommu-
nen som får kvittera ut försändelser med förtidsröster hos dem under EU-valet. Den 
ordinarie postfullmakten gäller inte, utan PostNord behöver ett protokoll från ett 
valnämndssammanträde där det framgår vilka personer som får hämta ut dessa för-
sändelser.1 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning  
Valkansliet anser att uthämtning och annan hantering av förtidsröster alltid bör gö-
ras av två personer i förening. Denna bedömning grundar sig på vad vallagen säger 
om att det alltid ska vara minst två röstmottagare närvarande vid röstmottagning i 
en förtidsröstningslokal,2 varför det utifrån en säkerhetsaspekt är lämpligt att 
samma förfarande även tillämpas när det gäller annan hantering av förtidsrösterna. 
De föreslagna personerna är på olika sätt verksamma på valkansliet i samband med 
valarbetet under 2019. Vi anser att så pass många som sex personer bör ha en full-
makt, för att minska sårbarheten och öka effektiviteten i vårt arbete. 
                                                           
1 Mail från Ronald Fredriksson på PostNord till valsamordnare Daniel Spindel 2019-02-04. 
2 3 kap. 6 § vallagen. 
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Expediering av beslut 
• Daniel Spindel, valsamordnare 
• Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 
• Nils Hjort, nämndsekreterare  
• Jacob Österlund, nämndsekreterare och registrator 
• Lina Didriksson Larsson, administratör 
• Lukas van der Heiden, säkerhetssamordnare 
• Ronald Fredriksson, PostNord (ronald.h.fredriksson@postnord.com) 
• Kommunstyrelsens diarium (diarium.ks@ockero.se)  

 
 
 
Daniel Spindel, 
Valsamordnare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift: 
 
 
 
 
Namnförtydligande: Anna D-Brocker 
Titel: verksamhetschef styr och stöd 
Datum: 2019-04-01 
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