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Genomförande av allmänt val 2018
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.
Lysekil kommer att ha 10 valdistrikt på valdagen och om möjligt till förtidsröstning på
tre platser. Över 80 personer kommer att vara engagerade.

Rekrytering röstmottagare
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. Väljarens
förtroende är av största betydelse. Det är en självklarhet för oss att vara korrekta, att
följa regelverk samt agera med omtanke och god moral.
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Vilka uppdrag
Röstmottagare i förtidsröstning
Röstmottagarna sitter två tillsammans och tar emot förtidsröster på tre platser,
Grundsunds församlingshem, Folkets Hus i Brastad och Centrum Lab i gallerian
Lysekil. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, den 22 augusti 2018.
Öppettider och omfattning på inlämning av förtidsröster ökar sista veckan före
valdagen. Tjänstgöring sker enligt nedan;
Lysekil centrum
Centrum Lab, Kungstorget 1, Lysekil
Öppettider:
Vecka 34
onsdag – fredag
lördag – söndag
Vecka 35
måndag – fredag
lördag – söndag
Vecka 36
måndag – fredag
lördag

kl. 10.00–13.00, 15.00–19.00
kl. 10.00–14.00
kl. 10.00–13.00, 15.00–19.00
kl. 10.00–14.00
kl. 10.00–20.00
kl. 10.00–14.00

Skaftö
Församlingshemmet, Lönndalsvägen, Grundsund
Öppettider:
Vecka 34
onsdag – fredag
kl. 15.00–18.00
Vecka 35-36
måndag – fredag
kl. 15.00–18.00
Brastad
Brastads Folkets hus
Öppettider:
Vecka 34
onsdag – fredag
Vecka 35-36
måndag – fredag

kl. 15.00–18.00
kl. 15.00–18.00

Röstmottagare i vallokalerna på valdagen
På valdagen är vallokalerna öppna från kl 08.00-20.00. Under dagen tjänstgör
röstmottagarna efter fastställt schema under ca 7 timmar. När röstningen avslutas
tjänstgör alla röstmottagare med sammanräkningen tills alla resultat är klara.
Vanligtvis före midnatt.

Ordförande i valdistriktet/vallokalen
En röstmottagare tjänstgör som ordförande i valdistriktet/vallokalen. Ordförande har
goda kunskaper om val och leder och fördelar arbetet i valdistriktet/vallokalen. Det är
ordförande i vallokalen/valdistriktet som ansvarar för att lokalen skyltas och möbleras.

Vice ordförande i valdistriktet/vallokalen
Vice ordförande har goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet/vallokalen
när ordförande inte tjänstgör.
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Förteckning över vallokaler

Distrikt
14840101 Lysekil Kyrkvik
14840102 Lysekil Bansvik
14840103 Lysekil Centrum
14840104 Lysekil Slätten
14840105 Lysekil Dalskogen
14840201 Lyse
14840301 Skaftö
14840101 Bro
14840501 Brastad väster
14840502 Brastad öster

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

Antal
röstberättigande i
kommunvalet 1/3-18
1 294
1 047
1 350
1 248
1 343
898
1 289
879
1 195
1 271

Krav på röstmottagare
För samtliga uppdrag krävs att man genomgår utbildning och Valmyndighetens test,
först då kan man förordnas som röstmottagare. För samtliga uppdrag krävs:








Noggrannhet, gott bemötande och samarbetsförmåga.
Uppdraget kräver god kunskap i svenska. Kunskap i andra stora
invandrarspråk och minoritetsspråk är meriterande.
För att kunna arbeta som röstmottagare/röstmottagare vid förtidsröstning,
måste personen fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen (gäller både
förtidsröstning och på valdagen).
Enligt direktiv från valmyndigheten får högst två röstmottagare från samma
familj tjänstgöra i samma vallokal.
Personer som kandiderar på lista till det aktuella valet ska inte arbeta som
röstmottagare.
Uppdraget medför tystnadsplikt som regleras i offentlighets- och
sekretesslagen 2009:400, kap 40 § 1.

Utbildning
Vallagen 3 kap 5§ ”Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan
utbildning som behövs för uppdraget. Lag (2014:301).”
Det ställs stora krav på kommunernas valnämnder i att rekrytera och utbilda
röstmottagarna så att de är väl rustade för sitt uppdrag. Utbildningen innehåller tre
huvuddelar



Allmän kunskap om demokrati och val
Specifik kunskap om hantering av röster utifrån uppdrag



Bemötanden av väljare och service
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Intyg
Alla som tjänstgör som röstmottagare kommer att få ett utförligt intyg som beskriver
uppdraget efter utfört uppdrag.

Ersättningar
Ordförande i vallokal
Vice ordförande i vallokal
Röstmottagare
Obligatorisk utbildning

148 kr/timme + ett fast arvode om 550 kr
148 kr/timme + ett fast arvode om 450 kr
148 kr/timme
sammanträdesarvode max 4 timmar = 509 kr

Tiden räknas från det att tjänstgöringen startar till dess att den slutar i
röstmottagnings- vallokalen och röstmaterialet är inlämnat till valkansliet. Avdrag görs
för en timmas måltidsrast.

Information om personuppgiftslagen (PuL)/dataskyddslagen
Genom att bli röstmottagare samtycker du även till att Valnämnden behandlar dina
personuppgifter i ett dataregister enligt personuppgiftslagen/dataskyddslagen.
Uppgifterna behövs för att kunna administrera ditt uppdrag och för att kunna betala ut
ersättning till dig.
Valnämnden är personuppgiftsansvarig och vill du ha ett registerutdrag eller
information om hur vi behandlar dina uppgifter kan du kontakta valnämndens kansli.
Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om
dig.
Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av dataskyddsförordningen, eller
GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter (mer information på datainspektionens hemsida
www.datainspektionen.se)
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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