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LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-14

§ 14
Risk- och sårbarhetsanalys för valnämnden med tillhörande
valadministration
Dnr:

LKS 2018-143

Med utgångspunkt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och
allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser har kommunen utvecklat
en mall där resultatet av valadministrationens analys dokumenterats.
Valadministrationens analys utgår från nationellt använda begrepp, definitioner och
exempel på händelser.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-06-07
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att fastställa risk- och sårbarhetsanalys för valnämnden med
tillhörande valadministration.
Valnämnden uppmanar förvaltningen att åtgärda de behov som framgår i risk- och
sårbarhetsanalysen.
Beslutet skickas till
Valkansliet

JUSTERING

Sign:
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LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-14

§ 15
Riktlinjer och instruktioner för hantering av propaganda vid val 2018 och
EU-val
Dnr:

LKS 2018-143

Vallagen fastställer att propaganda inte får förekomma vid röstningsmottagningsstället eller i ett intilliggande utrymme då detta kan påverka väljaren i sin röstning.
För att säkerställa att väljare inte påverkas av politisk propaganda vid
röstningsmottagningsställen har riktlinjer tagits fram för politisk propaganda.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-06-07
Riktlinjer och instruktioner för hantering av propaganda vid val 2018 och EU-val
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att anta ”Riktlinjer och instruktioner för hantering av
propaganda i och anslutning till ett röstmottagningsställe vid allmänna valet 2018 och
valet till Europaparlamentet 2019 i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Samtliga partier i Lysekils kommun inkl. handlingar

JUSTERING

Sign:
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LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-14

§ 16
Placering av valsedlar i anslutning till röstningslokal och vallokal
Dnr:

LKS 2018-143

Enligt 8 kap 2§ Vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe
(röstningslokal eller vallokal) ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut.
Röstmottagarna har ansvar för att väljarna i varje vallokal och röstningslokal har
tillgång till valsedlar för varje parti som vid något av de senaste två valen har fått mer
än 1 procent av rösterna (partivalsedlar). Valnämnden ansvarar också för att lägga ut
partivalsedlar för partier som är representerade i landstingsfullmäktige eller
kommunfullmäktige.
De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan
själva komma och lämna sina valsedlar i vallokal eller röstningslokalen.
Valnämnden har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver
ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i
valet.
Efter överenskommelse med partierna, kan partierna lämna sina namnvalsedlar till
valkansliet, som sedan ser till att valsedlarna sprids ut till vallokalerna och
röstningslokalerna. Sista dag för överlämnande är för förtidsröstningen, måndagen
den 13 augusti. Inför valdagen den 9 september är sista dag för överlämnande,
måndagen den 3 september. Det är dock partierna själva som ansvarar för kontroll att
valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-06-08
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att det är nämndens ansvar för leverans av valsedlar till
röstmottagningsställen och det omfattar blanka valsedlar samt partivalsedlar.
2. Valnämnden beslutar att namnvalsedlar som partierna ansvarar för kan efter
överenskommelse överlämnas till valkansliet, som fördelar ut dessa till
vallokaler och röstningslokalerna. Inlämning inför förtidsröstningen senast
måndagen den 13 augusti och inför valdagen, måndagen den 3 september.
3. Valnämnden beslutar att namnvalsedlar som partierna levererar till
röstmottagningsstället ska överlämnas till en röstmottagare.
4. Valnämnden beslutar att röstmottagarna ansvarar för att hålla ordning på
samtliga valsedlar och att samma ordning gäller för samtliga
röstmottagningsställen i kommunen.
5. Valnämnden beslutar att samtliga valsedlar ska placeras i de särskilda
valsedelställ, inga övriga lådor, fack eller liknande får förekomma med
valsedlar i anslutning till val- och röstningslokal.
6. Valnämnden beslutar att partivalsedlar och blanka valsedlar placeras för sig i
ett valsedelsställ i alfabetisk ordning, samt att namnvalsedlar placeras för sig i
ett valsedelsställ i alfabetisk ordning.
Beslutet skickas till
Samtliga partier i kommunfullmäktige

JUSTERING

Sign:
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LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-14

§ 17
Genomföra ändring i röstlängd vid val till riksdag, kommun och landsting
2018
Dnr:

LKS 2018-143

Röstlängderna fastställs 30 dagar för valdagen, d.v.s. den 10 augusti vid val till
riksdag, kommun och landsting 2018. Personuppgifter i röstlängden hämtas från
Skatteverkets folkbokföringsregister. De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur
röstlängden eller att den innehåller felaktiga uppgifter om dem, ska senast 12 dagar
innan valet d.v.s. den 29 augusti begära rättelse av uppgifterna hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte. Länsstyrelsen skickar därefter
en kopia på beslutet till den/de kommuner som berörs av ändringen och ger dem i
uppdrag att föra in rättelserna i röstlängden.
I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra
in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-06-08
Valnämndens beslut
Valnämnden uppdrar till ordförande Eivor Svensson och vice ordförande Göran
Emanuelsson att vid behov, i enlighet med beslut från länsstyrelsen, genomföra
ändringar i röstlängderna.
Beslutet skickas till
Ordförande och vice ordförande i valnämnden

JUSTERING

Sign:
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LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-14

§ 18
Kallelse till preliminär röstsammanräkning 2018-09-12
"onsdagsräkningen
Dnr:

LKS 2018-143

Ordföranden meddelar att valnämnden efter röstningsdagen ska sammanträda i
”Borgmästaren” i Lysekils stadshus onsdagen 2018-09-12, kl. 09:00 för granskning
och sammanräkning av bl.a. förtidsröster som inkommit efter valdagen, s.k.
onsdagsräkning och valnämndens preliminära rösträkning.
Om det behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt genomföra rösträkningen
får valnämnden fortsätta sammanträdet för rösträkning på torsdagen den 13
september.
Förrättningen är offentlig och ska kungöras genom annons i Bohusläningen och
Lysekilsposten samt på kommunens anslagstavla och webbsida.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-06-08
Valnämndens beslut
Valnämnden antecknar ordförandes meddelande som en kallelse till onsdagsräkningen.
Beslutet skickas till
Valnämnden
Valkansliet

JUSTERING

Sign:
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LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-14

§ 19
Utbildningsdagar - information
Dnr:

LKS 2018-143

Ordförande informerar om planerade utbildningsdagar för röstmottagare
Inplanerade utbildningar för röstmottagare till förtidsröstningen är 14 augusti kl.
17.00 samt 20 augusti kl. 17.00.
Utbildning för röstmottagare till valdagen är inplanerat den 28 augusti kl. 18.00 samt
30 augusti kl. 19.00.
Valnämndens beslut
Valnämnden tar del av informationen.

JUSTERING

Sign:
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LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-14

§ 20
Ersättning för förtäring i vallokalerna
Dnr:

LKS 2018-143

Vid de tidigare valen har varje valdistrikt fått en ersättning för att inhandla förtäring
till röstmottagarna under valdagen. I regel har det varit ordförande i varje distrikt
som ansvarat för detta.
Lysekils kommun ersätter inte längre för personliga utlägg av det här slaget, bland
annat på grund av att inköp ska göras via kommunens beställare för att försäkra
avtalstroheten. Det här förfaringssättet skulle även innebära att samtliga
röstmottagare måste förmåns beskattas. Valkansliet föreslår istället att arvodet till
röstmottagarna höjs med 100 kronor som kompensation för förtäringen.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-06-07
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att arvodet till röstmottagarna på valdagen höjs med
100 kronor för kompensation för förtäring i vallokalen.
Beslutet skickas till
Valkansliet
Ordföranden i valdistrikten

JUSTERING

Sign:
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LYSEKILS KOMMUN
Valnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-06-14

§ 21
Nytt sammanträde med valnämnden
Förslag lämnas från ordförande att boka in 20 augusti som en eventuell dag för
sammanträde med valnämnden om beslut måste tas i något ärende som har uppstått.
Kommer det ingen kallelse under veckan 33 behövs inget sammanträde med
valnämnden.
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar enligt ordförandes förslag, att om sammanträde den 20 augusti
behövs kommer det en kallelse under vecka 33.
Beslutet skickas till
Valnämnden

JUSTERING

Sign:
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