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Nils-Johan Johnsson (C)
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§ 1 Vallokaler och bemanning av dessa vid RKL-val 2018
Valnämndens beslut:
Vallokalerna blir samma som vid föregående val dvs.
Vilboksskolan, Kyrkhults skola, Jämshögs skola, Brännaregårdsskolan,
Ekerydsskolan, Högavångsskolan och Folkets hus.
Valkansliet får i uppdrag att i samråd med valdstriktsordförande undersöka
möjligheten att använda personal från röstlokalerna för att utöka/byta ut delar
av bemanningen vid rösträkningen och/eller att utöka bemanningsgruppen
framförallt för distrikt med mer än 1200 röstande (valet 2014)
Sammanfattning
Valnämnden har enligt tidigare beslut sju valdistrikt, samma som vid val 2014:
1. Vilboken/Vilshult
2. Kyrkhult/Hemsjö
3. Jämshög/Gränum
4. Brännaregården/Gränum norra
5. Ekeryd
6. Oredslund
7. Petrefors
I matris nedan går att se vilken vallokal respektive valdistrikt hade vid valen
2014, hur många röster respektive vallokal hanterade, hur många
röstmottagare som fanns i respektive bemanningsgrupp samt hur dags
respektive distrikt var klar med räkningen av kommunvalet. Tyvärr går det inte
nu i efterhand att se när respektive kommun anmälde in räkningen av
landstingsrösterna. Däremot finns en notering om att Ekeryd som första
disttrikt lämnade sitt material till valkansliet kl. 23.25. Vilboken/Vilshult var sist
färdiga och lämnade sitt material kl. 01.50.
Distrikt

Vallokal

Vilboken/vilshult
Kyrkhult/Hemsjö
Jämshög/Gränum södra
Brännaregården/Gränum
norra
Ekeryd
Oredslund
Petrefors

Vilboksskolan
Kyrkhults skola
Jämshögs skola
Brännaregårdsskolan
Ekerydsskolan
Högavångsskolan
Folkets Hus
TOTALT

Justerandes signatur

Antal
röster
2014
1305
1338
1699
858

Bemanning Färdiga
kommun
kl.
7
23.55
7
23.30
8
23.50
7
22.45

691
1215
1224
8490

7
7
8
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Antalet röstande varierar mellan distrikten men bemanningen var i princip den
samma. Jämshög/Gränum södra som är det största distriktet hade en person
mer. Petrefors som även bemannar förtidsröstning under valdagen var en
person mer. I övrigt hade alla distrikt lika många personer. Vilboken/vilshult
som lämnade sitt material ca 2.5 timme efter första distriktet meddelade att de
la en timme från det att vallokalen stängde tills de kunde börja räkna rösterna
för att de inte hade hunnit bli färdiga med hanteringen av förtidsröster under
dagen.
Det kan finnas två möjliga vägar. Antingen ökas bemanningsgruppen med
någon eller några personer över dagen i de stora distrikten eller får de stora
distrikten ytterligare resurser efter stängning för att utöka bemanningen vid
rösträkning. Förslagsvis kan detta vara samma personer som agerat
röstmottagare i röstningslokal under dagen. Bästa insats bör diskuteras med
valdistriktsordförande före beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

5(10)

Sammanträdesdatum
2018-02-12

Valnämnden

VN § 2/2018

KS 2018/283

§ 2 Röstningslokaler under valdagen samt bemanning av dessa
Valnämndens beslut:
Röstning möjliggörs i Gränum och Vilshult på valdagen genom röstningslokal i
orternas skolor. Öppettider kl. 8-14. Bemanningsgrupp fyra personer. Minst tre
personer tillgängliga under öppettiden.
Röstning möjliggörs i Hemsjö på valdagen genom röstningslokal i Hemsjö
samlingslokal. Öppettider kl. 9-14. Bemanningsgrupp 3 personer. Minst tre
personer tillgängliga under öppettiden
Förtidsröstning ska kunna ska i Olofströms Folkets hus under valdagen.
Förtidsröstningen hanteras av distrikt Petrefors som därmed får en extra
person i bemanningsgruppen.
Sammanfattning
Inom kommunen finns ett antal orter med för få röstberättigade för att få vara
ett eget valdistrikt och därmed få en vallokal. För att ge de boende på dessa
orter en god möjlighet att rösta har det under flera år anordnats förtidsröstning
i så kallad röstningslokal under valdagen. De orter som är berörda är Vilshult,
Gränum och Hemsjö. Vid RKL-valet 2014 röstade 223 personer i
röstningslokalen i Vilshult. 232 personer i röstningslokalen i Gränum och 99
personer i röstningslokalen i Hemsjö. Bemanningsgruppen var på samtliga
ställen fyra personer och öppettiden var kl. 9-15.
Därutöver har funnits en röstningslokal i anslutning till vallokalen i Folkets hus i
Olofström. Röstningslokalen bemannas av Petrefors valdistrikts
bemanningsgrupp. Vid RKL-valet 2014 togs 46 röster emot.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Samtliga fyra röstningslokaler behålls vid rkl-valet 2018.
Valnämnden bör ta ställning till öppettiderna. Tidigare val hade
röstmottagningarna i Gränum, Vilshult och Hemsjö öppet kl. 9-15. Det skulle
underlätta väsentligt för vallokalerna som hanterar förtidsrösterna att få
rösterna en timme tidigare. Därmed föreslår jag öppettid från 8-14. Alltså
samma antal timmar men tidigarelagt. Vad gäller Hemsjö kan det vara ett
alternativ att minska öppettiderna någon timme med hänvisning till färre antal
röstande. Möjligheten till förtidsröstning i Folkets hus ska vara under hela
valdagen dvs kl. 8-20. Vid oförändrad öppettid behålls fyra röstmottagare. Om
ett röstningslokal får en minskad öppettid till fem eller färre timmar räcker en
bemanningsgrupp på tre personer.
Röstningslokalen i Hemsjö uppfyller inte de tillgänglighetskrav som ställs men
då ingen annan offentlig lokal finns att tillgå så får samlingslokalen i Hemsjö
använda som röstningslokal.
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§ 3 Förtidsröstning före valdagen
Valnämndens beslut:
Möjlighet till förtidsröstning ska finnas alla dagar mellan den 22/8 och 9/9.
Möjlighet till förtidsröstning ska finnas vid minst två tillfällen under perioden i
Jämshög och Kyrkhult.
Valkansliet ges i uppdrag att kontakta bibliotek och folkets hus för att diskutera
möjliga lösningar.
Vid all förtidsröstning ska tre röstmottagare finnas tillgängliga.
En bemanningsgrupp med tolv röstmottagare ska rekryteras. Dessa arbetar
även under valdagen i vallokal eller röstningslokal.
Röstmottagarna i denna grupp ska också tillåtas att vid behov vara med vid
sortering och räkning av inkomna röster under valperioden
Sammanfattning
Förtidsröstning startar onsdagen den 22/8 och pågår fram till och med
valdagen 9/9.
Efter ändringar i vallagen ska röstningslokal för förtidsröstning finnas varje
dag. Tidigare år har det inom Olofströms kommun inte gått att förtidsrösta
söndagarna inför valdagen.
Av tradition har valnämnden anordnat förtidsröstning i anslutning till
kommunens bibliotek och under bibliotekens öppettider med viss utökning av
öppettiderna. Olofströms bibliotek håller enligt ordinarie öppettider stängt
söndagar.
Om beslut tas om institutionsröstning kan dessa eventuellt hållas öppna för
allmänheten och därmed bli ett tillfälle för förtidsröstning.
Tidigare år har förtidsröstningen bemannats av två röstmottagare. Vid
valnämndens sista möte efter valet 2014 beslutades att antalet röstmottagare
skulle utökas till tre personer.
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§ 4 Institutionsröstning
Valnämndens beslut:
Valkansliet får i uppdrag att i kontakt med personal på socialförvaltningen
diskutera behov och alternativ för att möjliggöra röstning för särskilda grupper.
Sammanfattning
Valnämnden har vid tidigare val beslutat om institutionsröstning på ett antal
boenden i kommunen. Röstningen går till så att två tjänstemän åker ut och på
central plats i boendet upprättar en röstningslokal. Varje röstningsplats har
öppet under en timme.
Vid RKL-valen 2014 besöktes följande boenden (antalet röster)
Skogsbacken i Jämshög (3)
Brännaregårdens dagcentral (13)
Kyrkhults dagcentral (24)
Västralid (2)
Ett alternativ kan vara att använda ambulerande röstmottagare istället för
traditionell röstmottagning.
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§ 5 Riktlinjer för vilka som får arbeta som röstmottagare vid rklvalen 2018
Valnämndens beslut:
Röstmottagare ska:
1. Bo i eller vara anställd av Olofströms kommun
2. Uppnått röstberättigad ålder (18) och ha rösträtt i något av valen.
3. Inte ha nära släktskapsförhållande med ordförande eller vice ordförande i
valdistriktet
4. Inte vara anmäld som kandidat för parti till valet 2018. Undantaget
onsdagsräkningen.
5. Ha genomgått den lagstadgade utbildning som valnämnden anordnar.
Sammanfattning
Inför valet kommer ett stort antal röstmottagare behöva rekryteras.
Valnämnden bör lämna riktlinjer för vilka som kan förordas. Förordningen av
röstmottagare kommer göras av valnämnden efter framtagande av valkansliet.
Vid SKLs valutbildning informerades bland annat om att riktlinjer kring vilka
som kan förordas bör finnas samt att det finns vissa tveksamheter i att politiker
arbetar som röstmottagare.
Kontakt har tagit med kringkommunerna för att se om de har regler kring
röstmottagarna och om de anlitar politiskt aktiva som röstmottagare. Följande
svar har kommit in:
Älmhult: ”Vi har egentligen inga beslutade regler för detta, men principen
brukar vara att man som röstmottagare är minst 18 år och har rösträtt i valet.
Vi tillåter politiker som röstmottagare, men försöker begränsa det.
Valnämndens ledamöter är till exempel röstmottagare vid förtidsröstning, men
vi brukar tycka att det är olämpligt att personer som deltar aktivt i valrörelsen
och syns mycket som representanter för sina partier också fungerar som
röstmottagare.”
Karlskrona: ”För den som ska ta ett uppdrag som vice ordförande eller
ordförande i ett valdistrikt gäller som huvudregel att denne tidigare åtminstone
ska ha arbetat som vanlig röstmottagare ett antal val.
I samband med val får kansliet allt fler förfrågningar angående om det är
lämpligt att röstmottagarna i ett valdistrikt tillhör samma familj. Enligt direktiv
från Valmyndigheten får högst två röstmottagare från samma familj tjänstgöra i
samma distrikt. Det är enligt kansliets mening inte heller lämpligt att en
ordförande och en vice ordförande från samma familj tjänstgör i samma
distrikt. Kansliet föreslår att som huvudregel ska endast två personer från
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samma familj få arbeta i ett valdistrikt och båda kan inte vara ordförande och
vice ordförande.
Valkansliet ska även tillämpa den principen att personer som kandiderar på
lista eller är ledamöter/ersättare i nämnd/styrelser inte ska arbeta som
Ordförande eller vice ordförande.
Det är väsentligt att röstmottagarna agerar så att väljarnas förtroende för
valförfarandet upprätthålls. Alla röstmottagare kommer vid sin placering bli
informerade om vilka principer som valnämnden tillämpar.”
Tingsryd: ”Röstmottagare ska:
1. Bo i eller vara anställda i Tingsryds kommun
2. Uppnått röstberättigad ålder (18)
3. Inte ha nära släktskapsförhållande med ordförande eller vide ordförande i
valdistriktet
4. Inte vara anmäld som kandidat för parti till valet 2018. Undantaget
onsdagsräkningen.
5. Ha genomgått den lagstadgade utbildning som valnämnden anordnar.”
Karlshamn: ”Vi har någon enstaka politiker som röstmottagare, som har varit
det sedan lång tid tillbaka. Det rör sig om politiker som inte har några
”framträdande” uppdrag, en är till exempel ordförande i hamnbolaget. Numera
förordnas inga politiker till röstmottagare men de som haft sina uppdrag sedan
lång tid tillbaka kommer att få frågan om de vill tjänstgöra i år igen. Vad jag vet
finns det dock inget formellt beslut kring detta.”
Östra Göinge: ”Inte mer än att personen ska ha genomgått vår utbildning och
blivit utsedd av valnämnden i laga ordning”
Frågan avseende politiker i vallokalen har även ställts valmyndigheten som har
lämnat följande svar:
Valmyndigheten: ”Praxis varierar. T.ex. rekryterar vissa valnämnder inte
personer med politisk anknytning som röstmottagare medan andra valnämnder
inte ser ett politiskt engagemang som hinder. Det väsentliga i detta
sammanhang är att röstmottagarna
agerar så att väljarnas förtroende för valförfarandet upprätthålls. Den senaste
vallagskommittén har inte funnit skäl att närmare 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 inte ska vara
röstmottagare.”
Yttrande/Bedömning/Förslag
Vallagen säger egentligen bara att röstmottagare ska ha genomgått utbildning
och vara utsedd av valnämnden. Kommunerna runt i kring gör lite olika men
flera är inne på tveksamheter kring kombinationen politiker och röstmottagare.
Så är även valmyndigheten. Eftersom det är av största vikt att upprätthålla
förtroendet för valförfarandet är det viktigt att ta ett beslut i denna fråga men
även att ge riktlinjer för rekryteringen av röstmottagare i övrigt. Tingsryds
kommun har en tydlig och genomtänkt riktlinje som jag förordnar som
grundförslag med vissa kompletteringar.
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§ 6 Säkerhet i samband med RKL-valet 2018
Valnämndens beslut:
Valsamordnaren ges i uppdrag att ordna ett möte med valnämndens
ordförande, kommunens kris- och säkerhetssamordnare samt kommunens
kommunikatör för att diskutera säkerheten kring valet.
Sammanfattning
Under SKL:s valutbildning informerade Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap om att säkerhetsläget kring val blivit betydligt allvarligare under
senare år. Informationspåverkan är en risk som visat sig vid ett antal globala
val där syftet är att påverka valet och/eller valresultatet. Det är viktigt att
kommunerna är medvetna om riskerna och diskuterar frågan inför valet.
_____
Delges: Elyas Baraki
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