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Beslutande 
Ledamöter Johan Hamnebo (KD), ordförande 
 Stig Ottosson (M)  
 Anders Post (L) 
 Sylke Sandberg (MP) 
  

 
Tjänstgörande ersättare Mona Ljung (V) 
 
Övriga närvarande  
Tjänstemän Nils Hjort, nämndsekreterare 

Jacob Österlund, nämndsekreterare 
 
 
Justering 
Justerare Anders Post (L) 

Plats Kommunhuset Öckerö 
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Sekreterare   ............................................................................. §§ 9-13  
  Jacob Österlund 
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VN § 9 Dnr KS 0014/19  
   
Förordnande av röstmottagare för valet till Europa- 
parlamentet under 2019 
 
 
Röstmottagare kallas i Sverige den funktion som i samband med folkomröst-
ningar och valen till riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt 
Europaparlamentet 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 ersät-
tare för denne (hädanefter benämnd vice ordförande).1 Öckerö kommun består 
av sju valdistrikt, vilket innebär att sju ordförande och sju vice ordförande ska 
utses. Tillsammans med dessa är ytterligare 35 röstmottagare föreslagna att 
bemanna kommunens 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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-02 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Valnämndens beslut 
1) Röstmottagare till vallokalerna och förtidsröstningslokalerna förordnas 

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

nomgår den obligatoriska utbildningen, enligt de kriterier som valnämn-
den tidigare har fastställt (VN § 6/2019). 

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

 
 
 
 

                                              
1 3 kap. 3–4 §§ vallagen. 
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VN § 10 Dnr KS 0014/19  
   
Förordnande av ambulerande röstmottagare under valet till Europaparlamentet 
2019 

 
Sedan 2018 är kommunerna skyldiga att tillhandahålla s.k. ambulerande röst-
mottagare. 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 ambulerande röstmottagarna, som då tar emot väljarens röster i dennes bo-
stad.1 Ambulerande röstmottagare har ersatt den funktion som förut kallades 
för kommunala bud. Budröstning finns dock, precis som tidigare, kvar som en 
möjlighet att rösta.2 Skillnaden mellan ett bud och en ambulerande röstmotta-
gare är att budet inte får hjälpa väljaren, utan endast ansvarar för att transpor-
tera 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 hjälpa väljaren med att göra iord-
ning sin röst om denne begär detta. Röstmottagarna 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 am-
bulerande röstmottagare under 2019 års val till Europaparlamentet, samt fast-
ställa vilken omfattning som denna service ska ha. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Valnämndens beslut 
1) Följande kommunanställda förordnas som ambulerande röstmottagare: 

Daniel Spindel (valsamordnare), Tannaz Ghaderi (juridik- och kansli-
chef), Nils Hjort (nämndsekreterare), Jacob Österlund (nämndsekrete-
rare och registrator), Lina Didriksson Larsson (administratör), samt Lu-
kas 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 som sådana, i 
samband med hembesök, och de ska huvudsakligen använda sig av for-
don ur kommunens bilpool när de åker hem till väljarna. 

                                              
1 7 kap. 3a § vallagen. 
2 Valmyndigheten, Handbok: Kommunens uppgifter vid val till Europaparlamentet 2019, s. 84. 
3 Valmyndigheten 2019, s. 84. 
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4) Rösterna som de ambulerande röstmottagarna tar emot ska redovisas 
tillsammans med de förtidsröster som tas emot på Öckerö bibliotek. Re-
dovisningen ska ombesörjas av valkansliet. 
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VN § 11 Dnr KS 0014/19  
   
Uppdragsbeskrivning för röstmottagarna under valet till Europaparlamentet 2019 

 
Under de allmänna valen 2018 uppmärksammade valkansliet att flera andra 
kommuner runtom i landet hade tagit fram uppdragsbeskrivningar för sina 
röstmottagare, och gjorde därför detsamma för Öckerö kommuns röstmotta-
gare. Nu har valkansliet upprättat förslag på uppdragsbeskrivningar för röst-
mottagarna inför årets val till Europaparlamentet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-29 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

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

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Valnämnden 2019-04-09 6 
   
   
VN § 12 Dnr KS 0014/19  
   
Fullmakt för uthämtning av försändelser till  

valnämnden under valet till Europaparlamentet 2019 
 
PostNord har hört av sig om att de behöver en fullmakt för de personer hos 
kommunen 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 försändelser.1 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-01 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Valnämndens beslut 
Följande kommunanställda ges fullmakt att hämta ut förtidsröster och andra 
försändelser till valnämnden hos PostNord i samband med valet till Europapar-
lamentet under 2019: Daniel Spindel (valsamordnare), Tannaz Ghaderi (juridik- 
och kanslichef), Nils Hjort (nämndsekreterare), Jacob Österlund (nämndsekre-
terare och registrator), Lina Didriksson Larsson (administratör), samt Lukas 
van der Heiden (säkerhetssamordnare). 

 
Fullmakten gäller för två av dessa personer i förening. 
 
 

                                              
1 Mail från Ronald Fredriksson på PostNord till valsamordnare Daniel Spindel 2019-02-04. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     Valnämnden 2019-04-09 7 
   
   
VN § 13   
   
Information 
 

A) Rapport från förstidsröstningen för omvalet till kommun-
fullmäktige i Falun 
Nils Hjort, nämndsekreterare, informerade om förtidsröstningen som 
ägde rum den 2 april kl 13-16. Inga falubor kom till kommunhuset för att 
rösta. 

B) Förbud mot politisk propaganda runt röst-
mottagningsställena: 
Nils Hjort, nämndsekreterare, informerade om att det inte får före-
komma någon politisk propaganda inom en radie av 100 meter från 
kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler. 

C) Valnämndens utbildning och tjänstgöring under valveckorna 
Nils Hjort, nämndsekreterare, informerade om valnämndens utbildning-
ar inför EU-valet, transport av förtidsröster till vallokalerna på valdagen 
samt granskning av valmaterial 26 och 29 maj. 

D) Årets statsbidrag från Valmyndigheten 
Nils Hjort, nämndsekreterare, informerade om att Valmyndigheten har 
betalat ut 307 580 kr i statsbidrag för EU-valet, varav 22 000 kr för av-
skärmning av valsedlar.  

E) Riskanalys och åtgärdsplan för EU-valet 
Nils Hjort, nämndsekreterare, informerade om riskanalys och åtgärds-
plan för EU-valet. 
 

Övrigt 

1. Marknadsföring av EU-valet 
Stig Ottosson (M) ställde en fråga om vad som kan göras mot lågt valdel-
tagande i EU-valet. Åtgärder diskuterades. 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att vidta åtgärder för att höja val-
deltagandet i Öckerö kommun, inom ramen 50 000 kr. Eventuell juste-
ring av beloppet kan göras av presidiet i samråd med valsamordnaren. 
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