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Kommunkansliet Till Val- och demokratinämnden 

Datum 2019-02-28 
Dnr VDN 2019/001 I 

Ambulerande röstmottagare och tider för ambulerande röstmottagning 
vid valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 

Sammanfattning 
Enligt Vallagens 7 kap. 3a § ska nämnden utse ambulerande röstmottagare för att hjälpa personer 
som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till 
röstmottagningsställe. 

Beslutsförslag 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Förordna följande tjänstemän till ambulerande röstmottagare vid valet till Europaparlamentet den 
26 maj 2019: 

• Fredrik Zethrasus, kommunsekreterare. 
• Sofia Coyne, kommunregistrator. 
• Anna Talling, kommunarkivarie. 
• Stina Nilsson, kommunfullmäktiges sekreterare. 
• Peter Freme, kanslichef. 

2. Kommunsekreteraren får på delegation från Val- och demokratinämnden utse ytterligare 
ambulerande röstmottagare. 

3. Erbjuda möjligheten till att använda ambulerande röstmottagare tre gånger under perioden för 
förtidsröstning inför valet till Europaparlamentet 26 maj 2019 vid följande tillfällen: 

• Torsdag den 9 maj, ld. 13.30 -15.30. 
• Onsdag den 15 maj, kl. 13-16. 
• Tisdag den 21 maj, kl. 13-16 

Bakgrund 
Enligt Vallagens 7 kap, 3a § ska nämnden utse ambulerande röstmottagare för att hjälpa personer 
som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till 
röstmottagningsställe. Nämnden ska också besluta om datum och tider för ambulerande 
röstmottagning. 

Förvaltningens slutsatser 
Vid det allmänna valet 2018 tog kommunkansliet emot 32 röster i samband med den ambulerande 
röstmottagningen och då Val- och demokratinämnden kommer att besöka ett antal särskilda 
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boenden och kriminalvården under tiden för förtidsröstning gör kommunkansliet bedömningen att 
erbjuda ambulerande röstmottagning vid tre tillfällen är tillräckligt. 

Peter Freme Fredrik Zethrasus 
Kanslichef Kommunsekreterare 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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