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Ambulerande röstmottagare vid det allmänna valet 2018 och val till 
Europaparlamentet 2019 

Sammanfattning 
Kommunala bud har upphört och ersatts av obligatorisk ambulerande röstmottagare enligt Vallagen 
7 kap 3 a §. Det är Valnämnden som utser de ambulerande röstmottagarna. 

Beslutsförslag 

Valnämndens beslut 

1. Förordna följande tjänstemän till ambulerande röstmottagare vid det allmänna valet 2018 och val 
till Europaparlamentet 2019: 

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

2. Valnämndens ordförande får på delegation från Valnämnden utse ytterligare ambulerande 
röstmottagare. 

3. Erbjuda möjligheten till att använda ambulerande röstmottagare tre gånger under perioden för 
förtidsröstning inför det allmänna valet 2018 och val till Europaparlamentet 2019. 

4. Kommunkansliet får i up pdrag att arbeta fram förslag på tider för ambulerande röstmottagning i 
samband med det allmänna valet 2018 för återredovisning i valnämnden. 

Bakgrund 
Kommunen ska utse ambulerande röstmottagare enligt Vallagen 7 kap 3 a § för att hjälpa personer 
som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till 
röstmottagningsställe. 

Förvaltningens slutsatser 
Förslaget är att de ambulerande röstmottagarna ska finnas tillgängliga på bestämda tider vid tre 
tillfällen inför det allmänna valet respektive val till Europaparlamentet då det vid valen 2014 inte var 
någon större efterfrågan på de då kommunala buden. Valnämnden kommer att besöka ett antal 
särskilda boenden, gymnasieskolor samt häktet och kriminalvården på bestämda tider under tiden 
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för förtidsröstning vilket gör att dessa tre tillfållen kan anses vara tillräckligt många för att kunna 
fånga upp övriga röstmottagares behov. 

I det fall antalet utsedda ambulerande röstmottagare inte anses vara tillräckligt många föreslås att 
Valnämndens ordförande på delegation från Valnämnden får utse ytterligare ambulerande 
röstmottagare. 

eter'Treme 
anslichet 

Fredrik Zethraeus 
Kommunsekreterare 
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