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LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-03-27

§1
Säkerhet kring val 2018 – information
Säkerhetssamordnaren Joakim Hagetoft, informerar om säkerhet kring valet 2018.
Olika myndigheter är inblandande för säkerheten kring valet. Säkerhetspolisen som
bl.a. deltar i framtagandet av hotbild tillsammans med polisen. Polisen som utöver
ansvarar för att upprätthålla lag och ordning även ansvarar för säkerheten för
förtroendevalda på lokal och regional nivå. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) erbjuder bl.a. stöd och utbildning till berörda aktörer, såsom
bevakningsansvariga myndigheter, kommuner och medier.
Förvaltningen kommer att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys på lokalnivå som
kommer att presenteras vid nästa sammanträde.
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att förvaltningen tar fram en risk- och sårbarhetsanalys som
presenteras vid nästa sammanträde. Nämnden tar för övrigt del av informationen.
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LYSEKILS KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll
2018-03-27

§2
Genomgång av nyheterna i vallagen inför val 2018 - information
Ordförande redovisar nyheterna i vallagen. Några av nyheterna är; obligatorisk
utbildning för alla som ska arbeta som röstmottagare, öppettiderna vid
förtidsröstningen och ambulerande röstmottagare.
Valnämndens beslut
Valnämnden tar del av informationen
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LYSEKILS KOMMUN
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2018-03-27

§3
Vallokaler till den 9 september 2018
Dnr:

LKS 2018-143

Vallagen ställer krav på att vallokalerna, i fråga om lokalisering, tillgänglighet och
öppethållande, ska ge väljarna goda möjligheter att rösta.
En vallokal ska vara tydligt avgränsad och i övrigt lämpad för ändamålet så att
väljarna inte hindras eller störs under röstningen. Vallokalerna ska inte heller ha
anknytning till en viss politisk sammanslutning och bör inte ha sådan anknytning till
en viss religiös sammanslutning eller till visst företag som kan påverka väljaren i
samband med röstningen.
Lysekils kommun har 10 valdistrikt. Valnämndens kansli har inventerat vallokaler
inför valet 2018 och tagit fram följande förslag på vallokaler.
Lysekil Kyrkvik
Lysekil Bansvik
Lysekil Centrum
Lysekil Slätten
Lysekil Dalskogen
Lyse
Skaftö
Brodalen
Brastad väster
Brastad öster

Oscars
Kronbergsskolans förskola
Dagcenter, Skeppargatan 1
Mariedalsskolans matsal
Mariedalsskolans Annex
Bergs skola
Församlingshemmet Grundsund
Bro skola, gymnastiksal
Stångenässkolans matsal
Folkets Hus, Brastad

Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-02-23
Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner redovisat förlag på vallokaler till den 9 september 2018 och
ger kansliet rätt att teckna hyresavtal för valnämndens räkning.
Beslutet skickas till
Valkansliet
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§4
Röstningslokaler med öppningstider val 2018
Dnr:

LKS 2018-143

Röstningsperioden till riksdag, kommunfullmäktige- och landstingsfullmäktigeval
(RKL) 2018 börjar den 22 augusti och avslutas valdagen den 9 september.
Röstningslokalerna ska i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge
väljarna goda möjligheter att rösta. En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och i
övrigt lämpad för ändamålet så att väljarna inte hindras eller störs under röstningen.
Kommunen bestämmer vilka dagar och tider som röstningslokal ska vara öppen för
röstning. En kommun ska dock minst ha en röstningslokal öppen varje dag under
röstningsperioden. På valdagen ska minst en röstningslokal vara öppen för röstning
mellan kl. 08.00-20.00 (samma öppettid som vallokalerna).
Lysekil centrum, Gallerian, Kungsgatan
Vecka 34
22/8 – 24/8, onsdag-fredag
kl. 10.00–13.00, 15.00–19.00

25/8, lördag
kl. 10.00-14.00

26/8, söndag
kl. 10.00-14.00

Vecka 35
27/8-31/8, måndag-fredag
kl. 10.00–13.00, 15.00–19.00

1/9, lördag
kl. 10.00-14.00

2/9, söndag
kl. 10.00–14.00

Vecka 36
3/9-7/9, måndag-fredag
kl. 10.00-20.00

8/9, lördag
kl. 10.00-14.00

Kommunhuset,
sammanträdesrum "Kornö"
plan 2

9/9 Söndag
kl. 08.00-20.00

Brastads Folkets hus
Måndag - fredag 22/8 – 7/9 kl. 15.00 – 18.00
Skaftö Församlingshemmet i Grundsund
Måndag - fredag 22/8 – 7/9 kl. 15.00 – 18.00
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-02-23
Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner redovisat förslag på röstningslokaler och öppettider inför val
2018 och ger kansliet rätt att teckna hyresavtal för valnämndens räkning.
Beslutet skickas till
Valkansliet
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§5
Arvodesbestämmelser – val 2018
Dnr:

LKS 2018-143

Arvoden för röstmottagare vid valet 2018 räknas upp med 3 procent från föregående
val 2014 till 148 kr/tim. Föreslagna arvoden inkluderar semesterersättning.
Tjänstgöringstid räknas från 07.30 till dess valet är avslutat och färdigräknat i vallokal
med avdrag för en timmas måltidsrast. För de två röstmottagare som lämnar
valmaterialet till valkansliet fortsätter timarvodet till dess avlämnandet är slutfört.
Tid rapporteras per påbörjad halvtimma.
Till ordförande i distrikt och valkansli utgår ett arvode av 550 kronor och till vice
ordförande 450 kronor utöver timarvodet. Till valnämndens ledamöter utgår ett
dagsarvode om 916 kronor.
Ersättning till röstmottagare och valnämnd under utbildningen utgår med
sammanträdesersättning 509 kr, max 4 timmar.
Vid händelse av återbud från röstmottagare under valdagen kommer ett antal reserver
att utses för jourtjänstgöring. Arvodet som utbetalas till reserv den 9 september
föreslås till en engångssumma på 710 kronor.
Ersättning för valkansliets personal och övrig anställd förvaltningspersonal, som
beordras arbeta för valet och vars arbete inte omfattas inom deras ordinarie arbetstid,
t ex ledande av utbildning, förtidsrösthantering mm, ska gällande kommunala avtal
tillämpas. Denna ersättning ska belasta valnämndens ansvar och budget.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-19
Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer följande arvoden inför valet 2018:
Ordförande i valdistrikt
Vice ordförande i valdistrikt
Röstmottagare
Jourtjänstgöring
Obligatorisk utbildning
Valnämndens ledamöter
Valkanslipersonal

Beslutet skickas till
Valkansliet
Löneenheten

JUSTERING

Sign:

148 kr/tim samt ett fast arvode om 550 kr.
148 kr/tim samt ett fast arvode om 450 kr.
148 kr/tim gäller valdag samt förtidsröstning
710 kr under valdagen
sammanträdesarvode 509 kronor
dagsarvode om 916 kr, valdagen
arbete som inte omfattas inom deras ordinarie
arbetstid ska kommunala avtal tillämpas, fyllnadslön,
övertidsersättning som belastar valnämnden
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§6
Riktlinjer för röstmottagning 2018
Dnr:

LKS 2018-143

Söndagen den 9 september går Sverige till val och folkvalda i alla samhällets nivåer
ska utses. Det väljs en ny riksdag, nya region/landstingsfullmäktige och nya
kommunfullmäktige. För att valen ska kunna genomföras rättssäkert och effektivt
krävs många engagerade medarbetares medverkan och lång planering.
Alla som arbetar med valet för Lysekils kommun har ett gemensamt uppdrag, att
tillgodose väljarens rättigheter. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och
principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att ge likvärdig service med
hög kvalitet till alla väljare. Vi har ett demokratiskt och lagstyrt uppdrag.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-12
Riktlinjer för röstmottagning 2018
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att anta riktlinjer för röstmottagning 2018.
Beslutet skickas till
Valkansliet
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§7
Delegation till valnämndens ordförande – val 2018
Dnr:

LKS 2018-143

Vallagen föreskriver att för varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare,
varav en ordförande och en ersättare för ordföranden, vice ordförande.
Röstmottagare förordnas av valnämnden. Som röstmottagare får endast den som har
fått utbildning för uppdraget utses.
Den senaste vallagskommittén har inte funnit skäl att överväga några formella regler
av jävskaraktär när det gäller röstmottagarna. En gräns som kommittén dock anser
vara befogad är att en person som kandiderar på lista för något politiskt parti inte ska
vara röstmottagare. Det är även lämpligt att begränsa antalet familjemedlemmar att
arbeta tillsammans i en vallokal samt att röstmottagarna bör vara över 18 år.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-02-27
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ge delegation till valnämndens ordförande att utse
röstmottagare enligt följande kriterier:
1. Tidigare års röstmottagare tillfrågas genom intresseanmälan
2. Annonsering på kommunens insida och hemsida med ansökningsblankett för
intresseanmälan
3. Gymnasiets sistaårselever som har fyllt 18 år senast valdagen tillfrågas genom
lärarna
4. Max två familjemedlemmar placeras i samma vallokal
5. Personer som står på någon lista eller kandiderar för uppdrag för något parti
kan inte vara röstmottagare under varken förtidsröstning eller på valdagen.
Beslutet skickas till
Valkansliet
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§8
Röstkort - Dubblettröstkort
Dnr:

LKS 2018-143

Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade under perioden
16–22 augusti. De uppgifter om namn och adress som trycks på röstkortet hämtas
från folkbokföringen 30 dagar före valdagen, dvs. den 10 augusti.
Röstkortet innehåller information om var och när personen kan rösta på valdagen,
men även fyra olika lokaler för förtidsröstning anges. En väljare kan rösta i sin
ordinarie vallokal utan röstkort, men vid röstning på något förtidsröstningsställe
inom landet måste väljaren ha röstkortet med sig om det inte finns möjlighet att
skriva ut ett dubblettröstkort i röstningslokalen.
Dubblettröstkort kommer att kunna skrivas ut av kommunens växel samt
kommunstyrelseförvaltningen/valkansliet. Röstmottagarna i röstningslokalerna ska
få möjlighet att skriva ut dubblettröstkort.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-19
Valnämndens beslut
Valnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Valkansliet
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§9
Ambulerande röstmottagning
Dnr:

LKS 2018-143

Regleras i vallagen kap 7 om möjlighet för väljare att i vissa fall lämna sina röster till
av valnämnden särskilt förordnade röstmottagare, 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, ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt
under samma tid som förtidsröstning får ske, dvs. från och med 18 dagar före
valdagen.
Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunen bestämmer
själv ambitionsnivån, t.ex. vilka tider som ambulerande röstmottagare ska vara
tillgängliga. Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för
förtidsröstning ska tillämpas, det vill säga att minst två ambulerande röstmottagare
ska alltid arbeta tillsammans hela tiden.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-19
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ge delegation till valnämndens ordförande att besluta om
röstmottagare och organisation kring ambulerande förtidsröstning samt att
ambulerande förtidsröstning ska pågå under samma tidpunkt då övrig förtidsröstning
sker.
Beslutet skickas till
Valkansliet

JUSTERING

Sign:

10 (14)

LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-03-27

§ 10
Fullmakter att kvittera försändelser med förtidsröster
Dnr:

LKS 2018-143

För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett
protokoll från valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera dessa
försändelser. Den som kvitterar ut försändelserna ska också kunna legitimera sig.
Eftersom rätt person måste kvittera, kommer dessa försändelser inte att levereras
inom eventuella befintliga avtal om utkörning av post.
I enlighet med bestämmelser och anvisningar i vallagen föreslås valnämnden uppdra
åt ordförande Eivor Svensson, vice ordförande Göran Emanuelsson, valnämndens
sekreterare, Mari-Louise Dunert samt till nämndsekreteraren Madelene Johansson,
telefonist/receptionisterna Pialill Hasslöf, Kerstin Apelman Vigdis Bolstad att kvittera
och motta samt tillsammans med beordrad personal fördela de förtidsröster som
valnämnden tar emot.
Vaktmästaren Olle Nydén äger rätt att kvittera och motta förtidsröster som inkommer
till valnämnden.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-19
Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner föreslagna fullmakter för att kvittera försändelser med
förtidsröster.
Beslutet skickas till
Valkansliet
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§ 11
Informationsinsatser
Dnr:

LKS 2018-143

Kommunen ska informera väljarna om hur valet kommer att genomföras inom den
egna kommunen, såsom när lokaler för röstning kommer att vara öppna och var de
ligger. Kommunernas informationsinsatser är nödvändiga komplement till
Valmyndighetens insatser.
Allmänheten ska få en god information om vad som gäller i fråga om valet. Varje
kommun har ansvar för att sprida information om valet inom den egna kommunen.
Dialog på sammanträdet om hur valinformation ska lämnas till nyanlända.
Förvaltningen kommer i samarbete med integrationssamordnaren att se över vilka
språk som kommunen bör ta fram informationsmaterial på.
Valnämndens kansli föreslår följande informationsinsatser:
 Annonsering i Lysekilsposten och Bohusläningen
 Information på kommunens webbsida
 Information på kommunens sociala medier
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-19
Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner redovisade informationsinsatser.
Beslutet skickas till
Valkansliet
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§ 12
Kommunikationer under valet 2018
Dnr:

LKS 2018-143

Valnämnden föreslås erbjuda och bekosta transport för väljare i kommunens glesbygd
samt till övriga, som på grund av handikapp eller dylikt har svårigheter att ta sig till
vallokalen.
Förvaltningen föreslår att beställning av transport ska förbeställas av väljaren senast
onsdagen den 6 september 2018 till Taxi Väst AB för att samordning ska kunna ske
inom respektive distriktsområde.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-03-19
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att genom annons i Lysekilsposten och Bohusläningen erbjuda
fri transport för väljare i glesbygd samt till övriga som på grund av handikapp eller
dylikt har svårigheter att ta sig till vallokalen.
Valnämnden beslutar att förutom annons även lämna information på kommunens
webbsida och sociala medier.
Valnämnden beslutar att av Taxi Väst AB beställa transport med förbeställning från
väljarna, så att samordning av transporter kan ske inom respektive distriktsområde.
Beslutet skickas till
Valkansliet
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§ 13
Nästa sammanträde med valnämnden
Nästa sammanträde med valnämnden kommer att ske den 14 juni 2018.
Valnämndens beslut
Valnämnden antecknar detta som en kallelse till sammanträde den 14 juni 2018.
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