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Beslutande
Ledamöter
Kjell Johansson (S)
Carl-Axel Carlstein (M)
Peter Spjuth (V) ersätter Göte Andersson (V)
Ulf Wetterlund (FP) ersätter Michelle Winkel (FP)
Marie-Louise Nielsen (KD) ersätter Sylvia Stenfeldt (C)
Övriga närvarande
Ersättare
Harry Berglund (S)
Tjänstemän
Maria Olegård, valsamordnare
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§1
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att utsänd dagordning godkänns.
Beslut
Valnämnden godkänner utsänd dagordning.
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§2
Information om Länsstyrelsens beslut om nya valdistrikt
Dnr 2013/KS0145
Sammanfattning
Länsstyrelsens fastställde 2013-10-30 ny valdistriktsindelning samt ny benämning på
två valdistrikt.
Beslut
Valnämnden noterar informationen.
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§3
Antal röstmottagare i vallokalerna vid val till Europaparlamentet
och vid de allmänna valen 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Det ska finnas minst fyra röstmottaggare för varje valdistrikt, varav en ordförande och
en vice ordförande. Det måste finnas minst tre röstmottagare närvarande samtidigt i
vallokalen vid röstmottagningen och en av dessa ska vara ordföranden eller vice
ordföranden. I större distrikt kan man ta in fler röstmottagare för själva rösträkningen
för att kunna genomföra den som snabbt och säkert som möjligt.
Vid tidigare val har antalet röstmottagare per vallokal varit åtta stycken i de flesta
valdistrikt. Något enstaka valdistrikt har varit nio stycken. Efter ändringar i
valdistriktsindelningen är nu antalet röstberättigade mer jämnt fördelade.
Det bör även utses några reserver i det fall någon röstmottagare får förhinder att delta.
Beslut
1. Valnämnden beslutar att antalet röstmottagare i valdistriken inklusive ordförande
och vice ordförande ska vara åtta stycken vid valen 2014.
2. Valnämnden beslutar att antalet reserver totalt ska vara fem stycken.
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§4
Förordnande av röstmottagare i vallokalerna vid val till
Europaparlamentet och vid de allmänna valen 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Vem som helst kan arbeta som röstmottagare. Ett rimligt krav är dock att personen är
över 18 år. Någon övre gräns får inte sättas, det ska alltid ske en individuell bedömning
av röstmottagarens lämplighet. De flesta röstmottagare bor i den kommun de får
uppdrag av, men detta är inget krav. Det är bra om kommunen har en så bred
rekryteringsbas som möjligt (med hänsyn till t.ex. ålder, kön och etnicitet) när
röstmottagare utses.
Alla röstmottagare ska få utbildning – inte bara ordföranden och vice ordföranden.
Beslut
1. Valnämnden utser röstmottagare, ordförande och vice ordförande i respektive
valdistrikt, enligt förteckning.
2. Valnämnden uppdrar åt valnämndens ordförande att utse kompletterande
röstmottagare, ordförande och vice ordförande samt reserver i respektive valdistrikt.
3. Valnämnden uppdrar åt valsamordnaren att genomföra utbildning för
röstmottagarna.
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§5
Arvode till röstmottagare vid val till Europaparlamentet och vid
de allmänna valen 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Timarvode utbetalas till röstmottagare i enlighet med kommunens bestämmelser om
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Maxgränsen för ersättningen per dag tas
bort avseende valdagen. Sammanträdesersättningen för 2014 är 159 kronor/timma och
för första timman utbetalas dubbel ersättning.
Ordförande och vice ordförande i valdistrikten erhåller utöver timarvode ett fast arvode
på 500 kronor respektive 400 kronor. I det fasta arvodet ingår inläsning av anvisningar,
hämtning av röstlängd och iordningställande av vallokalen före och efter valdagen.
Det bör även finnas några reserver i det fall någon röstmottagare får förhinder att delta.
Dessa arvoderas med 159 kr/timma i maximalt 8 timmar och utgör en extraresurs i
något valdistrikt. Om de får ersätta en röstmottagare som fått förhinder utgår ersättning
som för röstmottagare.
Arvode utgår med 159 kronor/timma vid utbildningstillfällena inför respektive val.
Yrkande
Kjell Johansson (S), ordförande, lämnar följande beslutsförslag:
1. Valnämnden fastställer arvodet till röstmottagare till 159 kronor per timma och för
första timman utbetalas dubbel ersättning. Maxgränsen för ersättningen per dag tas
bort avseende valdagen.
2. Valnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ett fast arvode till ordförande
och vice ordförande i valdistrikten, utöver timarvodet, till 1000 kronor respektive
500 kronor.
3. Valnämnden fastställer arvodet till reserverna till 159 kronor/timma i maximalt
8 timmar.
4. Valnämnden fastställer arvodet till 159 kronor/timma vid utbildningstillfällena inför
respektive val.
Peter Spjuth (V) bifaller Kjell Johanssons förslag.
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Beslut
1. Valnämnden fastställer arvodet till röstmottagare till 159 kronor per timma och för
första timman utbetalas dubbel ersättning. Maxgränsen för ersättningen per dag tas
bort avseende valdagen.
2. Valnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ett fast arvode till ordförande
och vice ordförande i valdistrikten, utöver timarvodet, till 1000 kronor respektive
500 kronor.
3. Valnämnden fastställer arvodet till reserverna till 159 kronor/timma i maximalt
8 timmar.
4. Valnämnden fastställer arvodet till 159 kronor/timma vid utbildningstillfällena inför
respektive val.

Beslutet expedieras till
Personalenheten
Kommunfullmäktige
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§6
Vallokaler vid val till Europaparlamentet och vid de allmänna
valen 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som
vallokaler och som ifråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna
möjlighet att rösta.
Följande lokaler föreslås som vallokaler 2014:
Valdistrikt

Vallokal

Göta

Ryrsjöskolan

Lilla Edet Södra

Fuxernaskolan (aulan)

Lilla Edet Norra

Biblioteket Lilla Edet

Lödöse-Tunge (f.d. St Peder)

Lödöse Museum

Nygård-Prässebo (f.d. Ale-Skövde)

Alegården

Västerlanda

Västerlanda Bygdegård

Hjärtum-Utby

Församlingshemmet Hjärtum

Ström

Strömskolan (skolrestaurangen)

Beslut
Valnämnden fastställer ovanstående vallokaler vid valen 2014.

Beslutet expedieras till
Ordförande/vice ordförande i valdistrikten
Gruppledarna
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§7
Öppettider i vallokalerna vid val till Europaparlamentet och vid
de allmänna valen 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Enligt 4 kap 21 § vallagen ska vallokalerna vara öppna mellan kl 08:00 och 21:00 vid
val till Europaparlamentet och mellan kl 08:00 och 20:00 vid de allmänna valen. Om
väljarna i ett valdistrikt ändå har tillräckligt goda möjligheter att rösta får kommunen
begränsa öppettiderna för en viss vallokal. Detta ska i så fall ske i samråd med
Länsstyrelsen.
Beslut
Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler ska vara öppna mellan kl 08:00 och 21:00
vid valet till Europaparlamentet och mellan kl 08:00 och 20:00 vid de allmänna valen
2014.

Beslutet expedieras till
Ordförande/vice ordförande i respektive valdistrikt
Gruppledarna
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§8
Förordnade av röstmottagare vid förtidsröstningen 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
I varje röstningslokal ska finnas så många röstningsmottagare som behövs för att
röstmottagningen ska kunna genomföras. Något bestämt minsta antal röstmottagare
finns inte uttalat i vallagen. Dock rekommenderar Valmyndigheten att det finns minst
två röstmottagare på plats under hela röstningsperioden för att röstmottagningen ska
kunna genomföras på ett bra och säkert sätt, samtidigt som ordningen i lokalen
upprätthålls.
Beslut
Valnämnden uppdrar åt valsamordnaren att förordna tillräckligt antal röstmottagare för
att säkerställa att förtidsröstningen genomförs på ett bra och säkert sätt.
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§9
Lokaler och öppettider vid förtidsröstningen vid valet till
Europaparlamentet och de allmänna valen 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Kommunen ske se till de totala möjligheterna för väljarna att rösta inom kommunen.
Det ska finnas en vallokal i varje valdistrikt. Det ska dessutom finnas röstningslokaler
för förtidsröstning. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, dvs. den 7 maj
respektive den 27 augusti.
För förtidsröstningen bör i första hand användas lokaler där det redan bedrivs någon
form av aktivitet och där många väljare passerar, tex. Bibliotek eller medborgarkontor.
Maj

Kommunhuset

Lödöse Museum

Onsdag 7 maj

Kl 8-16

-

Torsdag 8 maj

Kl 8-16

-

Fredag 9 maj

Kl 8-16

-

Lördag 10 maj

-

-

Söndag 11 maj

-

-

Måndag 12 maj

Kl 8-17

-

Tisdag 13 maj

Kl 8-16

Kl 16-19

Onsdag 14 maj

Kl 8-16

-

Torsdag 15 maj

Kl 8-16

Kl 16-19

Fredag 16 maj

Kl 8-16

-

Lördag 17 maj

-

-

Söndag 18 maj

-

-

Måndag 19 maj

Kl 8-17

-

Tisdag 20 maj

Kl 8-19

Kl 16-19

Onsdag 21 maj

Kl 8-16

-

Torsdag 22 maj

Kl 8-19

Kl 16-19
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Fredag 23 maj

Kl 8-16

-

Lördag 24 maj

Kl 10-14

-

Söndag 25 maj

Kl 10-14

-

Augusti/september

Kommunhuset

Lödöse Museum

Onsdag 27 augusti

Kl 8-16

-

Torsdag 28 augusti

Kl 8-16

-

Fredag 29 augusti

Kl 8-16

-

Lördag 30 augusti

-

-

Söndag 31 augusti

-

-

Måndag 1 september

Kl 8-17

-

Tisdag 2 september

Kl 8-16

Kl 14-19

Onsdag 3 september

Kl 8-16

-

Torsdag 4 september

Kl 8-16

Kl 14-19

Fredag 5 september

Kl 8-16

-

Lördag 6 september

Kl 10-14

-

Söndag 7 september

-

-

Måndag 8 september

Kl 8-17

-

Tisdag 9 september

Kl 8-19

Kl 14-19

Onsdag 10 september

Kl 8-16

-

Torsdag 11 september

Kl 8-19

Kl 14-19

Fredag 12 september

Kl 8-16

-

Lördag 13 september

Kl 10-14

Kl 10-14

Söndag 14 september

Kl 10-14

-
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Beslut
Valnämnden fastställer ovanstående lokaler och öppettider för förtidsröstningen vid
valet till Europaparlamentet och de allmänna valen 2014.

Beslutet expedieras till
Gruppledarna
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§ 10
Behörighet att hämta och lämna förtida röster på Posten vid
valen 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
För att kunna hämta och lämna förtidsröster på Posten krävs ett beslut från valnämnden
om vilka som får lov att göra det.
Beslut
Valnämnden bemyndigar att Maria Olegård, Marita Lövberg, Carolina Allvin Bromar,
Ann-Sofie Olofsson, Petra Lindblom Haddad, Ingela Flodin och Elisabeth Thim
Gustafsson, Annika Mändlo och Jennie Johansson, var och en för sig, får hämta och
lämna förtida röster på posten vid valen 2014.

Beslutet expedieras till
De valda
Posten
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§ 11
Institutionsröstning 2014 samt utseende av kommunala bud
2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Kommunen har möjlighet att utse kommunala bud. Ett kommunalt bud kan t.ex. ersätta
en indragen institutionsröstning.
Det kommunala budet måste, liksom alla andra bud, lämna in rösterna i en
röstningslokal för förtidsröstning eller i väljarens vallokal. Kommunen får själva
bestämma ambitionsnivån, t.ex. vilka dagar och vilka tider som det kommunala budet
ska kunna vara tillgängligt för väljare. Kommunala bud bör vara aktiva under perioden
då förtidsröstning pågår.
Beslut
1. Valnämnden beslutar att institutionsröstningen ersätts av kommunala bud vid valen
2014.
2. Valnämnden beslutar att kommunen ska tillhandahålla två stycken kommunala bud.
3. Valnämnden beslutar att de kommunala buden ska vara tillgängliga mellan kl 10.0016.00 under perioden 19-23 maj och 8-12 september.
4. Valnämnden beslutar att ersättning med 1000 kronor/period utgår + reseersättning.

Beslutet expedieras till
De kommunala buden
Personalenheten
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§ 12
Ordning och placering av valsedlar 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras i alla val- och
röstningslokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett
likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt.
Valmyndigheten har inför valen 2014 tagit fram ett förslag på hur valsedlarna kan
placeras och presenteras. Förslaget bygger på placering i bokstavsordning utifrån
partinamnet på valsedeln, och det är upp till valnämnden om förslaget ska användas
eller inte inom kommunen. Om bokstavsordning beslutas av valnämnden bör denna
ordning gälla samtliga valsedlar, och inte bara de valsedlar som valnämnden enligt lag
ska tillhandahålla.
För valet till Europaparlamentet finns det, förutom blanka valsedlar, 11 olika
namnvalsedlar som valnämnden har en skyldighet att tillhandahålla. Tillkommer det
ytterligare partier behöver således dessa partiers valsedlar skjutas in på rätt plats i
bokstavsordningen, vilket kan leda till en omsortering av valsedlarna för att kunna
bibehålla bokstavsordningen under hela röstmottagningen. Det är då röstmottagarnas
ansvar att då se till att denna omsortering blir gjord.
Beslut
Valnämnden beslutar enligt Valmyndighetens förslag på hur valsedlarna kan placeras
och presenteras. Förslaget bygger på placering i bokstavsordning.

Beslutet expedieras till
Gruppledarna
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§ 13
Rättelse i röstlängd
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser sina uppgifter
felaktiga på röstkortet ska senast 12 dagar innan valet begära rättelse hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göra eller inte.
I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunenen föra
in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. Länsstyrelsen skickar en kopia
på beslutet till den berörda kommunen och ger oss i uppdrag att föra in rättelserna i
röstlängderna.
Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängderna före valdagen eller senast på
valdagens morgon eftersom de personer besluten gäller kan komma att rösta i
vallokalen.
Kommunen får inte överlåta åt röstmottagarna att göra rättelser i röstlängden.
Efter begäran om rättelse från en väljare, kan länsstyrelsen göra rättelse i röstlängden
enligt förvaltningslagen så sent som på valdagen. Detta kan ske om någon myndighet
gjort fel som inneburit att väljarens rösträtt är fel. Inte heller på valdagen kan en
eventuell rättelse i den tryckta röstlängden överlåtas till någon röstmottagare.
Kommunen får i sådant fall söka upp valdistriktet ifråga och göra rättelsen.
Beslut
Valnämnden utser valsamordnare Maria Olegård, ordförande Kjell Johansson och vice
ordförande Carl-Axel Carlstein att föra in eventuella ändringar manuellt i berörda
valdistrikts röstlängder.
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§ 14
Kostersättning på valdagarna till röstmottagarna 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Valnämnden har vid tidigare val beslutat att varje valdistrikt ska erhålla 100 kronor per
röstmottagare i kostersättning för inköp av förtäring under valdagen. Kostersättningen
utbetalas till ordföranden i respektive valdistrikt efter uppvisande av kvitto.
Utbetalningen sker i samband med utbetalningen av arvode efter valen.
Beslut
Valnämnden beslutar utbetala 100 kronor per röstmottagare i kostersättning vid 2014
års val. Kostersättningen utbetalas till ordföranden i respektive valdistrikt efter
uppvisande av kvitto. Utbetalningen sker i samband med utbetalningen av arvode efter
valen.

Beslutet expedieras till
Ordförande i respektive valdistrikt
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§ 15
Tjänstgöringsschema för valnämnden inför, på och efter
valdagarna 2014
Sammanfattning
Ordföranden brukar ta fram förslag på tjänstgöringsschema för valnämndens ledamöter
inför, på och efter valdagarna.
Beslut
Valnämnden uppdrar åt ordföranden att ta fram schema för valnämndens ledamöter
inför, på och efter valdagarna 2014.
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§ 16
Beslut i brådskande ärenden
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Om det uppkommer sådana beslut som inte kan avvakta valnämndens nästa möte vore
det bra att delegera till valnämndens ordförande att kunna fatta beslut i brådskande
ärenden. Dessa beslut anmäls som delegeringsbeslut till valnämndens nästkommande
möte.
Beslut
Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att fatta beslut i brådskande
ärenden.

Beslutet expedieras till
Valnämndens ordförande
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§ 17
Utseende av personuppgiftsombud för valnämnden
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) ikraft. Syftet med
personuppgiftslagen, PuL, är att skydda nu levande människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak
för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.

Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas
personuppgiftsansvarig. Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är
personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet.
Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter skall anmäla alla
behandlingar av personuppgifter som den gör till Datainspektionen. Anmälan skall vara
skriftlig och göras innan behandlingen sker. Anmälan behöver dock inte göras om den
personuppgiftsansvarige har utsett ett personuppgiftsombud. Ett beslut att utse
personuppgiftsombud skall anmälas till Datainspektionen.
Personuppgiftsombudets uppgift är att självständigt se till att den
personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i
enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister för den personuppgiftsansvarige.
Den personuppgiftsansvarige har således alltid det yttersta ansvaret för all behandling
även om han har utsett ett ombud.
Det är varje nämnd som skall utse och anmäla ett personuppgiftsombud till
Datainspektionen. Det finns däremot inget som hindrar att samma person är ombud för
flera nämnder eller att flera personer är ombud för samma nämnd.

Beslut
Valnämnden utser nämndsekreterare Elisabeth Thim Gustafsson som valnämndens
personuppgiftsombud från och med den 15 mars 2014.

Beslutet expedieras till
Datainspektionen (inkl blankett)
Personuppgiftsombudet
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§ 18
Utbildning för röstmottagare
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Ordföranden förslår att utbildning för röstmottagarna anordnas den 6 maj kl 18, den
8 maj kl 18 samt den 2 september kl 18.
Beslut
Valnämnden beslutar att utbildning för röstmottagarna anordnas den 6 maj kl 18.00, den
8 maj kl 18.00 samt den 2 september kl 18.00.
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§ 19
Sammanträdestider för valnämnden 2014
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Ordföranden föreslår att valnämnden sammanträder:
6 maj kl 17.00
28 maj kl 09.00
25 augusti kl 17.00
17 september kl 09.00
Beslut
Valnämnden fastställer ovanstående sammanträdestider för valnämnden 2014.
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§ 20
Övriga frågor
Dnr 2014/KS0025
Sammanfattning
Valsamordnaren informerar bl a om att säkerhetspolisen (Säpo) besökt kommunen för
att informera om hur de arbetar under supervalåret och att två stycken valsedelsräknare
är beställda.
Beslut
Valnämnden noterar informationen.

