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VN § 1 Dnr KS 0014/19 

Kriterier för förordnande av röstmottagare under 2019 

Flera andra GR-kommuner har tidigare i samband med allmänna val fastställt 
vilka kriterier som ska gälla för förordnande av röstmottagare. Sådana kriterier 
saknas hos Öckerö kommun. I samband med att valkansliet efter de allmänna 
valen till riksdag, kommun och landsting under 2018 samlade in synpunkter 
från partierna i kommunfullmäktige och röstmottagarna för att utvärdera valar-
betet skrev Liberalernas bl.a. att det är ”olyckligt med valförrättare [dvs. röst-
mottagare] som är partipolitiskt aktiva – särskilt om/när personer ur samma 
parti tjänstgör samtidigt. Så var det t ex i schemat för förtidsröstning på Björkö”. 

Detta har aktualiserat frågan om att valnämnden i Öckerö kommun också bör 
fastställa vilka kriterier som ska gälla för förordnande av röstmottagare inför 
årets val till Europaparlamentet under maj månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-07 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1) Röstmottagningsställenas bemanning ska ha en så allsidig sammansätt-

ning som möjligt med hänsyn till ålder, kön och etnicitet. Lägsta ålder för
att förordnas som röstmottagare är dock 18 år.

2) Partipolitiskt aktiva personer, både de som kandiderar på ett partis lista
och redan förtroendevalda personer, får tjänstgöra som röstmottagare.

3) För uppdrag som ordförande i vallokal krävs tidigare erfarenhet av att ar-
beta som röstmottagare.
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VN § 2 Dnr KS 0014/19 

Ersättning för röstmottagning under 2019 

Valkansliet föreslår en höjning av vallokalsordförandenas arvode med 200 kr 
inför valet till Europaparlamentet jämfört med de allmänna valen till riksdag, 
kommun och landsting (RKL) under 2018. Då låg arvodet på 3800 kr. Höjning-
en till 4000 kr är motiverad eftersom ordförandena – utöver det praktiska an-
svaret för själva röstmottagningen och ordningen i vallokalen – står för merpar-
ten av det tidskrävande arbetet med att rekrytera röstmottagare till vallokalerna. 
En höjning med motsvarande belopp föreslås också för vice ordförande, från 
3000 kr till 3200 kr. Detta är befogat för att glappet upp till arvodesnivån för 
ordförande inte ska bli för stort. Vice ordförande ska nämligen, förutom att ut-
föra samma sysslor som de övriga röstmottagarna, också bistå ordföranden i 
dennes arbete samt träda in som ordförande för vallokalen vid dennes frånvaro. 
För röstmottagare i vallokal föreslås samma arvode som under 2018. 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sylke Sandberg (MP) föreslår avslag till förvaltningens förslag vad gäller ordfö-
ingarnas arvoden i beslutspunkt 1, men föreslår i övrigt bifall till förvaltningens 
förslag. Motiveringen är att arvodena nyligen justerats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 

1) Arvodet för röstmottagarna i kommunens vallokaler fastställs enligt föl-
jande:

• Ordförande i vallokal: 4000 kr.
• Vice ordförande i vallokal: 3200 kr.
• Röstmottagare i vallokal: 2400 kr.
• Reserver: 700 kr (2400 kr om de träder in som röstmottagare).

2) Arvodet för röstmottagarna under förtidsröstningen fastställs enligt föl-
jande:

• Röstmottagare på Öckerö bibliotek: 180 kr per timme.
• Röstmottagare på Solhöjdens äldreboende, Hyppelns församlings-

hem, Rörö skola och Fiskeboa konferens: 1000 kr.

3) Ersättning för den obligatoriska utbildningen ingår i arvodet för samtliga
röstmottagare förutom röstmottagarna på Öckerö bibliotek, som får ett
timarvode om 180 kr per timme.
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VN § 3 Dnr KS 0014/19 

Fastställande av förtidsröstningslokaler för 2019 

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. I samband med 
detta kan väljarna förtidsrösta under perioden 8–26 maj. Enligt vallagen (SFS 
2005:837) ska ”varje kommun […] se till att det finns lämpliga lokaler som kan 
användas som [förtids]röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, till-
gänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta”.1 Som för-
tidsröstningslokaler har valkansliet bokat följande lokaler under 2019: 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-07 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
Öckerö kommuns förtidsröstningslokaler och deras öppettider för Europapar-
lamentsvalet 2019 fastställs enligt förslag. 

1 4 kap. 22 § vallagen. 

Förtidsröstningslokal: Öppettider den 8–26 maj: 

Öckerö bibliotek • 8–12 maj: onsdag kl. 14–18, torsdag–fredag kl.
10–14 och lördag–söndag kl. 10–13.

• 13–19 maj: måndag–onsdag kl. 14–18, torsdag–
fredag kl. 10–14 och lördag–söndag kl. 10–13.

• 20–26 maj: måndag–onsdag kl. 14–18, torsdag–
fredag kl. 10–14, lördag kl. 10–13 och söndag
(valdagen) kl. 8–21.

Solhöjden, samlingssalen (Öckerö) 19 maj kl. 10–14.  (Lokalen är främst avsedd för de bo-
ende, deras anhöriga samt för äldreboendets personal.) 

Hyppelns församlingshem 26 maj kl. 10–14 

Rörö skola, matsalen 26 maj kl. 10–14 

Fiskeboa konferens (Källö-Knippla) 26 maj kl. 10–14 
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VN § 4 Dnr KS 0014/19 

Fastställande av vallokaler för 2019 

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Enligt vallagen 
(SFS 2005:837) ska ”varje kommun […] se till att det finns lämpliga lokaler som 
kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Varje valdistrikt ska ha 
en sådan vallokal,1 och Öckerö kommun är indelat i sju valdistrikt. Som valloka-
ler har valkansliet bokat följande lokaler under 2019: 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-07 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1) Öckerö kommuns vallokaler för Europaparlamentsvalet 2019 fastställs

enligt förslag.
2) Vallokalerna ska ha öppet oavkortat kl. 8.00–21.00 på valdagen.

1 4 kap. 20 § vallagen. 

Valdistrikt: Vallokal: 

Hönö 1 Bergagårdsskolan, matsalen 
Hönö 2 Hedens skola, matsalen 
Norra Hälsö BK:s klubblokal 
Södra Bergagårdsskolan, idrottshallen 
Öckerö 1 Kommunhuset, foajén 
Öckerö 2 Brattebergsskolan, matsalen 
Östra Västergårdsby, matsalen 
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VN § 5 Dnr KS 0014/19 

Placering av valsedlar under 2019 

Det är viktigt att samtliga partiers valsedlar behandlas och presenteras på ett 
likartat sätt i kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler. Detta gäller 
både de valsedlar som kommunen enligt vallagen är skyldig att lägga ut, samt de 
valsedlar som partierna själva ansvarar för att lägga ut. Valmyndigheten re-
kommenderar därför att valsedlarna placeras i bokstavsordning, men det är upp 
till varje valnämnd att själv bestämma hur valsedlarna ska placeras.1 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1) Valsedlarna ska placeras i valsedelställ i bokstavsordning utifrån partier-

nas registrerade namn, med de blanka valsedlarna placerade sist. Röst-
mottagarna ansvarar för att samtliga valsedlar placeras enligt denna ord-
ning.

2) Röstmottagarna ska se till att blanka valsedlar och valsedlar för följande
partier finns tillgängliga i valsedelställen under hela röstmottagningen:
Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Pi-
ratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

3) Resterande partiers valsedlar ska röstmottagarna fylla på med i valsedel-
ställen så länge dessa finns att tillgå i lokalen. Tar dessa valsedlar slut helt
i lokalen har röstmottagarna inget ansvar för att kontakta berörda par-
tier, utan det är partiernas ansvar att kontrollera så deras valsedlar finns
att tillgå för röstmottagarna. Partierna får endast lämna över valsedlar till
röstmottagarna, men inte själva fylla på med dessa i valsedelställen.

4) Partierna kan lämna in valsedlar till kommunens förtidsröstningslokaler
under deras öppettider fr.o.m. den 8 maj, och till vallokalerna fr.o.m. kl.
07.30 på valdagen den 26 maj.

1 Valmyndigheten, Handbok: Kommunens uppgifter vid val till Europaparlamentet 2019, s. 52. 
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VN § 6 Dnr KS 0014/19 

Utbildningsplan för Europaparlamentsvalet 2019 

Sedan förra året är det obligatoriskt med utbildning för röstmottagare; vallagen 
säger nämligen att ”som röstmottagare får endast den förordnas som har fått 
sådan utbildning som behövs för uppdraget”.1 Valnämnden behöver därför ut-
bilda kommunens samtliga röstmottagare inför valet till Europaparlamentet nu 
i maj. Med anledning av kravet på utbildning har en utbildningsplan tagits fram 
av valkansliet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
Öckerö kommuns utbildningsplan för Europaparlamentsvalet 2019 antas enligt 
förslag. 

1 3 kap. 5 § vallagen. 
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VN § 7 Dnr KS 0045/19 

Förtidsröstning för omvalet till kommunfullmäktige i Falun 

Valprövningsnämnden har beslutat att omval ska genomföras till kommunfull-
mäktige i Falun. Enligt vallagen ska valdagen äga rum inom tre månader efter 
att ett beslut om omval har fattats. Valmyndigheten har samrått med länsstyrel-
sen, och den 7 april 2019 har fastställts som valdag. Förtidsröstningsperioden är 
förkortad till 10 dagar vid ett omval (istället för 18 dagar som vid ett ordinarie 
val); i det här fallet startar förtidsröstningen därmed alltså den 28 mars.1 Pga. 
en ändring i 4 kap. 23 § vallagen, som trädde i kraft förra året, ska alla kommu-
ner i hela landet ordna med minst en lokal för förtidsröstning ”som ger väljarna 
goda möjligheter att rösta”. Tidigare har det varit frivilligt för kommuner utan-
för omvalsområdet att ordna med förtidsröstning.2 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1) Kommunhusets reception ska ha öppet för förtidsröstning tisdagen den 2

april kl. 13–16 i samband med omvalet till kommunfullmäktige i Falun.
2) Christel Ahlberg och Charlotte Bäckström Utbult förordnas som röstmot-

tagare.

1 Valmyndighetens nyhetsbrev nr. 2019:4 och 2019:5. 
2 Mail från Maria Nordström på Valmyndigheten till valsamordnare Daniel Spindel 2019-02-20. 
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VN § 8   
   
Information 
 

A) Utvärdering av valet 2018 
Daniel Spindel, valsamordnare, informerar om utvärderingen av valet 
2018, som sammanfattats i dokumentet valet 2018 – ett bokslut. Bland 
annat informeras om tvetydig information från Valmyndigheten. 

B) Valprövningsnämndens beslut i ärende 757-2018 
Daniel Spindel, valsamordnare, informerar om ett beslut som Valpröv-
ningsnämnden tagit angående att en väljare haft en synpunkt på att en 
röst till landstinget inte blivit räknad. Valprövningsnämndens beslut var 
avslag. 

C) Budgetrapport 
Daniel Spindel, valsamordnare, informerar om budgetrapporten inför 
EU-valet. 

D) Rekrytering av röstmottagare 
Daniel Spindel, valsamordnare, informerar om rekrytering av röstmotta-
gare. 

E) Beställning av valmaterial 
Daniel Spindel, valsamordnare, informerar om beställning av valmaterial. 
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