
Tjänsteutlåtande 

Österåker 

Kommunkansliet Till Valnämnden 

Datum 2018-01-17 
Dnr VN 2018/0003 

Röstningslokaler för förtidsröstning att besöka inför det allmänna valet 
9 september 2018 - den s.k. institut ionsröstningen 

Sammanfattning 
Kommunkansliet hat arbetat fram förslag på röstningslokaler för förtidsröstning att besöka, det som 
tidigare benämndes som institutionsröstning. Förtidsröstningen påbörjas 18 dagar före valdagen, 
dvs. den 22 augusti. 

Beslutsförslag 
Valnämndens beslut 

1. Besöka följande institutioner och gymnasieskolor inför det allmänna valet 9 september 2018: 

Institutioner: 
• Kriminalvården Österåker 
• Häktet Österåker 
• Ljungbackens omvårdnadshem 
• Enebackens äldreboende 
• Solskiftets äldreboende 
• Vårdbo äldreboende 
• Humana Norrgårdshöjden 
• Träffpunkt Solhälla 

Gymnasieskolor: 
• Skärgårdsgymnasium 
• Österåkers gymnasium 

2. Kommunkansliet får i uppdrag att arbeta ta fram förslag på tider att för att besöka institutioner 
och gymnasieskolor i samband med det allmänna valet 2018 och återredovisa förslaget för 
Valnämnden. 

Bakgrund 
Valnämnden ska fatta beslut om att erbjuda s.k. institutionsröstning inför det allmänna valet 9 
september 2018. Institutionsröstningen påbörjas 18 dagar före valdagen, dvs. samma period som för 
förtids röstningen. 

Kommunkansliet har varit i kontakt med de institutioner och gymnasieskolor som vid valet 2014 
visade intresse för att tillhandahålla möjligheten till förtidsröstning. 
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Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Vid valnämndens sammanträde 2017-12-13, § 3:9, förordnades följande personer till ambulerande 
röstmottagare: 

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

I det fall det finns ytterligare behov av ambulerande röstmottagare beslutade valnämnden 2017-12-
13, § 3:9 att valnämndens ordförande får fatta beslut om detta på delegation. 

Peter Freme 
Kanslichef 

Fredrik Zethrasus 
Kommunsekreterare 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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