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Ann Marie Carlsson (M)
Ordförande
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning
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Valnämnden

Valdistrikt, vallokaler och bemanning för 
Europaparlamentsvalet 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att godkänna förslag till indelning av kommunens valdistrikt.
2. Godkänna förslag till vallokaler och bemanning under valdagen.
3. Delegera till valnämndens presidium och kommunledningsförvaltningen att, vid 

behov, anpassa vallokaler och bemanning så att den motsvarar de krav som 
Valmyndigheten och andra strategiska aktörer ställer för ett korrekt genomförande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till valkretsindelning, vallokaler 
samt bemanning för valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Förslaget innebär att valdistrikten lämnas oförändrade jämfört med det allmänna valet i 
september 2018.

En utvärdering av vallokalerna har gjorts och enskilda justeringar behöver göras. Det 
handlar bland annat om att minska belastningen att iordningställa lokaler samt att 
lokalerna ska kunna uppfylla den nya lagen om avskärmad plats för valsedlar som 
förväntas antas och träda i kraft i januari 2019. Nya lokaler har inspekterats och 
bedöms vara i skick att fungera som vallokal.

Bemanningen föreslås vara oförändrad jämfört med allmänna valet 2018.

Valdristrikt Vallokal Röstmottagare (inkl. 
ordförande och vice.)

Bie Bie skola (matsalen) 4
Björkvik Sockenstugan 4
Centrum Safiren (Katrineholmsaslen) 6
Duveholm Duveholmsgymnasiet (Ljusgården) 4
Forssjö Forssjö skola (biblioteket) 4
Gamla vattentornet Västra skolan (matsalen, gymnastikhallen) 4
Julita Julita skola (samlingssalen ”Lyan”) 4
Järven Igelkottens servicehus, Linegården 6
Laggarhult Sandbäcksgården 6
Linnean Pensionärernas hus 4
Lövåsen Guldregnets förskola 4
Norr City Församlingshemmet norr 4
Nyhem Nyhemsskolan (matsalen) 4
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Nävertorp Nävertorpsgården 4
Oppunda Kupolen (matsalen) 4
Skogsborg Skogsborgsskolan (matsalen) 4
Sköldinge-Floda Folkets hus i Sköldinge 4
Strandvägsområdet Nävertorpskolan (matsalen, gymnastiksalen) 4
Valla Valla skola (bildsalen) 6
Värmbol Sörgårdens förskola 4

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt
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Valnämnden

Lokaler, tider och organisation förtidsröstning 
Europaparlamentsvalet 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att godkänna förslag till lokaler och tider för förtidsröstning.
2. Delegera till valnämndens presidium och kommunledningsförvaltningen att, vid 

behov, anpassa lokaler och tider så att den motsvarar de krav som Valmyndigheten 
och andra strategiska aktörer ställer för ett korrekt genomförande.

Sammanfattning av ärendet
Trots de faktum att valdeltagandet till Europaparlamentsvalet är betydligt lägre jämfört 
med allmänna val (valdetagandet var ca 50 % 2014) föreslås lokaler och öppettider 
under förtidsröstningen, att i så stor utsträckning som möjligt, vara detsamma som för 
allmänna val.

Förtidsröstningslokal Öppettider
Kulturhuset Ängeln 8-26 maj vid följande tider:

Vardagar: kl. 10:00-17:30
Lördag 11, 18 maj: kl. 11:00-14:00
Lördag 25 maj: kl. 11:00-16:00
Söndag 26 maj: kl. 08:00-21:00

Nyhemskolan, musiksalen 20-24 maj, kl. 15:00-18:30
Valla, biblioteksfilialen 20-24 maj, kl. 13:30-17:30
Björkvik, biblioteksfilialen 20-24 maj, kl. 13:30-17:30
Strångsjö, biblioteksfilialen 20-24 maj, kl. 13:30-17:30
Duveholmgymnasiet, Ljusgården 22-23 maj, kl. 11:00-14:00
Floda sockenstuga 22-24 maj, kl. 13:30-17:30
Glindrans skola 22-24 maj, kl. 13:30-17:30
Perrongen, Lokstallarna Under planering
Karsuddens sjukhus 22 maj, kl. 14:30-16:30
Angivna tider är ungefärliga och kommer behöva justeras längre fram i planeringen.

På Nyhemskolan ändras lokalen från biblioteksfilialen till musiksalen för att kunna 
skärma av förtidsröstningen för skolans övriga lokaler efter skoltid och undvika att 
obehöriga rör sig fritt. Öppettiderna minskar från två till en vecka och förskjuts till att 
hålla öppet senare på kvällen.   
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Förtidsröstningen för kommunens vård- och äldreboenden föreslås utgå från EU-valet. 
Andel förtidsröster vid kommunens äldreboenden har vid EU-valet varit betydligt lägre 
jämfört med det allmänna valet. 
Borttagandet av dessa röstningslokaler kompenseras med en större satsning på 
ambulerande valmottagare. 

Röstningslokal Allmänna val 2018 Allmänna val 2014 EU-val 2014
Furulidens vårdboende 41 19 4

Lövåsgården 48 23 5
Igelkottens servicehus 56 46 9

Strandgårdens vårdboende 49 40 5

Organisation
Organisationen kring förtidsröstningen kommer inför EU-valet att korrigeras. 
Bibliotekschefen har tidigare haft ansvar för bemanning och schemaläggning av 
förtidsröstningen. Vid tidigare val har kulturförvaltningen kunnat organisera och 
bemanna förtidsröstningen med befintlig personal. På grund av minskad personalstyrka 
och ökat tryck på förtidsröstningen kommer bemanning och schemaläggning hanteras 
av kommunledningsförvaltningen. 
Det finns fortsatt ett väl fungerande samarbete mellan kulturförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen och förändringen påverkar inte tillgången till de lokaler 
som tillhandahålls av kulturförvaltningen. 

Förtidsröstningen vid Floda sockenstuga, Glindrans skola samt Karsuddens sjukhus 
genomförs i samarbete med frivilliga aktörer.

Ambulerande röstmottagare
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta 
sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till 
särskilt förordnade röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare var en nyhet inför årets allmänna val och utvärderingen 
visar att detta var en uppskattad tjänst av dem som tog del av den. 
Kommunledningsförvaltningen har som ambition att, under EU-valet, förstärka och 
utöka ambulerande röstmottagare som tjänst. Datum och tider hanteras längre fram i 
planeringen.
 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt
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Valnämnden

Placering av valsedlar och hantering av partiernas 
namnvalsedlar i röstnings- och vallokaler 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar om följande placeringsordning, med början högst upp, för 

valsedlar i förtidsröstning- och vallokaler i Katrineholms kommun vid val till 
Europaparlamentet den 26 maj 2019:

 Arbetarpartiet Socialdemokraterna
 Centerpartiet
 Feministiskt Initiativ
 Junilistan
 Kristdemokraterna
 Liberalerna
 Miljöpartiet De Gröna
 Moderaterna
 Piratpartiet
 Sverigedemokraterna
 Vänsterpartiet
 Blanka valsedlar

2. Valnämnden ansvarar för hanteringen av namnvalsedlar för partierna som vid 
något av de två senaste Europaparlamentsvalen fått mer än en procent av rösterna i 
landet.

3. Partierna ansvarar för att överlämning av namnvaldsedlar till valnämnden sker 
enligt direktiv från valnämndens presidium och kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag ska det finnas blanka valsedlar samt partivalsedlar för de partier som vid 
något av de två senaste Europaparlamentsvalen fått mer än en procent av rösterna i 
landet. Valnämnden ansvarar för utläggning av dessa valsedlar i röstnings- och 
vallokalerna.  

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för valnämnden att lägga ut partiernas 
namnvalsedlar. Under det allmänna valet 2018 ansvarade partierna själva för 
hanteringen och överlämningen av namnvaldsedlar till respektive val- och 
röstningslokal. För EU-valet föreslås valnämnden ansvara för hanteringen och 
distributionen av namnvalsedlar till respektive val- och röstningslokal. Detta 
förutsätter att namnvalsedlar inkommer till valnämnden enligt direktiv från 
valnämndens presidium och kommunledningsförvaltningen. Direktiv om 
namnvalsedlar skickas ut till samtliga partier under våren 2019.
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Valnämnden ansvarar vidare för ordningen och placeringen av namnvalsedlar. 
Valsedlarna ska exponeras på ett likvärdigt sätt i val- och röstningslokalerna.

Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas. Valmyndigheten 
rekommenderar att valsedelställ alltid används för att säkerställa att valsedlarna 
presenteras på ett likvärdigt sätt. Kommunledningsförvaltningen har för avsikt att följa 
valmyndighetens rekommendationer i den mån det är möjligt. 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Akt


