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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Julia Larsson/Maria Sjöberg

2019-02-08

Dnr VN 2019-20

Valnämnden

Röstmottagning på vårdboenden och institutioner, beslut
Förslag till beslut
1. Institutionsröstning ska ske på följande platser:
- Bantorgets vårdboende
- Bestorp servicehus
- Duvans vårdboende
- Ekero vårdboende
- Ekollongatans vårdboende
- Hagalunds vårdboende
- Härnegatan 61
- Kanalgården
- Kvarnbackens vårdboende
- Landeryds vårdboende
- Linghems vårdboende
- Nykils servicehus
- Ryds servicehus
- Skräddaregårdens vårdboende
- Tannefors servicehus
- Torparegatans servicehus
- Trägårns servicehus
- Universitetssjukhuset i Linköping
- Valla park vårdboende
- Åleryds vårdboende
- Östgötagatans servicehus
2. Institutionsröstningen genomförs av förordnade röstmottagare.
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3. Valkansliet ges i uppdrag att kontakta respektive boende/institution för att
bestämma datum och tid för institutionsröstning.
Ärende
Personer som vistas på särskilda boenden, sjukhus, äldreboenden etcetera kan
få möjlighet att förtidsrösta vid vissa tillfällen, så kallad institutionsröstning.
Institutionsröstning är möjlig under samma tid som förtidsröstningen pågår, det
vill säga från och med 18 dagar före valdagen.
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Utifrån en sammantagen bedömning av geografiskt läge, storlek på
boendet/vårdinrättningen samt förutsättningar för boendet att nyttja
förtidsröstningslokal har Valkansliet tagit fram ett förslag till
institutionsröstning för Europaparlamentsvalet 2019. I de fall boenden ligger
nära varandra geografiskt kommer samordning av röstningen att ske.
Institutionsröstning föreslås även anordnas på Universitetssjukhuset (US).
Bedömningen har gjorts i samråd med Leanlink och Omsorgskontoret.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Röstmottagning på vårdboenden och institutioner, beslut, 2019-02-08
Bilaga – Institutionsröstning 2019, förslag

3 (4)

Bakgrund
Vid det allmänna valet 2018 genomfördes institutionsröstning på
Universitetssjukhuset (US), Linghems grannskapshus, Åleryds vårdboende,
Aspens servicehus, Hagalund vårdboende och Kärna vårdby. Under
förtidsröstningen påvisades en större efterfrågan, än förväntat, på
institutionsröstning på servicehus och vårdboenden. Detta medförde att de
förordnande ambulerande röstmottagarna fick fler ambulerande uppdrag än
planerat. Av 160 stycken ambulerande uppdrag var 125 stycken uppdrag vid
nio olika boenden. Det bör dock tilläggas att utöver föreslagen
institutionsröstning går det alltid att ta ställning till ambulerande
röstmottagning för personer på boenden som efterfrågar det.
Valkansliet tillsammans med valnämnden har utvärderat institutionsröstningen
vid det allmänna valet 2018 och kommit fram till att det behövs bättre
framförhållning, fler besök vid boenden men med en noggrann avvägning om
vilka boenden det är som behöver institutionsröstning. Valkansliet har därmed
fört en dialog med Leanlinks affärsområdeschef för äldreomsorg samt
Omsorgskontoret om institutionsröstningen till Europaparlamentsvalet 2019.
Utifrån en sammantagen bedömning, tillsammans med Leanlink och
Omsorgskontoret, av geografiskt läge, storlek på boendet samt förutsättningar
för boendet att nyttja förtidsröstningslokal har Valkansliet tagit fram förslag till
institutionsröstning. Institutionsröstning föreslås även anordnas på
Universitetssjukhuset (US). Se bilaga Institutionsröstning 2019, förslag.
Det föreslås att det är de av valnämnden förordnade ambulerande
röstmottagarna som genomför institutionsröstningen.
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en
förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa
väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt.
Röstmottagaren har med sig allt behövligt material som finns i en
förtidsröstningslokal och för även en väljarförteckning.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom valnämndens budgetram.
Samråd
Samråd har skett med Leanlinks affärsområdeschef för äldreomsorg samt
Omsorgskontoret, som båda tillstyrker förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Frida Törnqvist

Beslutet skickas till:
Valnämndens sekreterare, Marie
Nikonoff
Kommunsekreterare, Julia Larsson
Kommunsekreterare, Maria Sjöberg

