Protokoll

2018-04-12

Valnämnden
Tid

Plats

10:00-11:45

Vargavidderna

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Arild Wanche (KD) (ordförande)
Reidun Hannerz-Zita (M)
Eva Hermansson (S) (vice ordförande)
Göran Parmling (S) ersätter Solveig Widstrand
(S)
Lennart Eriksson (L)

Övriga
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Ann-Britt Lindahl (Nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§11-20

Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche
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_________________________________________________________________
Reidun Hannerz-Zita

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ann-Britt Lindahl
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________________________
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Justerare signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 11 - Val av justerare
Till justerare utses Reidun Hannerz-Zita (M).
Justering sker måndag 16 april 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13 – Budget valet 2018 Dnr VN 2017-6

Förslag till budget för valnämnden i Laxå kommun har tagits fram. I januari meddelade
valmyndigheten att kommunen får bidrag för förtidsröstningen. Kommunens belopp är ännu
ej känt men med utgångspunkt från valen år 2014 så beräknar vi detta till 120 000 kronor i
statligt bidrag som är avsett att användas för hanteringen av förtidsröstningen. Övriga
kostnader är uppskattade och i arvodesdelen ingår en höjning av arvodena till
röstmottagarna. Det blir också några fler timmar då röstmottagare ska finnas i lokal på
valdagen.
Den kommunala delen motsvarar 194 000 kronor.
Valkansliet lämnar budgetförslag enligt nedan:
Löner och arvoden 230 000
Information 25 000
Hyror 12 000
Material 25 000
Övrigt 22 000
Totalt 314 000

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Budget valet 2018

Beslut
Budget för valnämnden år 2018 fastställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14 – Valorganisation 2018 Dnr VN 2018-7

Vallagen 3 kap. 3 § reglerar att det i varje kommun ska finnas en valnämnd, som är lokal
valmyndighet med ansvar för frågor om val. Valnämnden utser ett valkansli, som får i
uppdrag att organisera arbetet inför valets genomförande. Kommunsekreterare Anna
Eriksson, nämndsekreterare Ann-Britt Lindahl och Maria Blomfeldt är de tjänstemän som har
huvudansvaret för att organisera arbetet inför valen 2018.
Valkansliet har varit i kontakt med personer som kan tänka sig att arbeta vid valen 2018.
Svar har inte inkommit från samtliga tillfrågade, men valkansliet har uppgifter på fler
personer som kan tillfrågas om några lämnar återbud.
Röstmottagare utses av valnämnden och om bortfall sker efter nämndens sammanträde i
april 2018, bör nya utses av ordföranden. Det är inte nödvändigt att sammankalla
valnämnden i sådana ärenden. Enligt valnämndens reglemente § 16 företräder ordförande
nämnden mellan sammanträdena och enligt § 17 får ordförande besluta i ärenden som är
brådskande. Ärendet anmäls på nästkommande sammanträde.
Förslag på valorganisation 2018 redovisas.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Valorganisation 2018

Beslut
Valorganisation 2018 fastställs enligt upprättat förslag.
Om fler röstmottagare behöver utses, efter nämndens sammanträde i april 2018, utser
valnämndens ordförande nya röstmottagare.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15 – Delegation - fullmakter Dnr VN 2018-8

I samband med valarbetet 2018 hanteras förtidsröster regelbundet av valkansliet, och då
måste personer utses som är behöriga att för valnämndens räkning kvittera förtidsröster och
andra eventuella värdehandlingar.
Följande kommunala tjänstepersoner kan bli berörda:
Jan-Åke Karlsson
Jan-Erik Olsson
Ulrika Nykvist
Maria Blomfeldt
Ann-Britt Lindahl
Annette Gustafsson
Anna Eriksson
I reglementet för valnämnden § 16 företräder ordförande nämnden mellan sammanträdena
och enligt § 17 får ordförande besluta i ärenden som är brådskande. Om det behöver utses
ytterligare personer så föreslås ordförande få delegation att fatta dessa beslut. Ärendet
anmäls på nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Delegation, fullmakter

Beslut
Ovannämnda kommunala tjänstepersoner får fullmakt att för valnämndens räkning kvittera
förtidsröster och andra eventuella värdehandlingar.
Ordförande får i delegation att utse ytterligare personer som kan företräda välnämnden, om
behovet uppstår.
Om fler tjänstepersoner behöver utses, efter nämndens sammanträde i april 2018, utser
valnämndens ordförande dessa personer.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16 – Arvoden och ersättningar Dnr VN 2018-9

Följande ersättningar och arvoden utbetalades vid valet 2014:
- 120 kr per arbetad timme
- Ordförande valdistrikt 500 kr (utöver timersättning)
- Vice ordförande valdistrikt 300 kr (utöver timersättning)
- Ersättning utbildningsdag 200 kr
- Reseersättning, skattefria delen
- Ersättning till biblioteket för genomförandet av förtidsröstningen 5 000 kr
Valkansliet föreslår en ökning av arvoden och ersättningar. Vid framtagandet av förslaget har
vi även tagit del av övriga Sydnärkeskommuners arvodesförslag eller beslut om arvoden.
- 140 kr per arbetad timme
- Ordförande valdistrikt 700 kr (utöver timersättning)
- Vice ordförande valdistrikt 500 kr (utöver timersättning)
- Ersättning ett utbildningstillfälle 300 kr
- Reseersättning, skattefria delen
- Ersättning till biblioteket för lån av lokal vid förtidsröstningen 5 000 kr

Beslut
Följande arvoden och ersättningar ska gälla vid valet 2018:
- 140 kr per arbetad timme
- Ordförande valdistrikt 700 kr (utöver timersättning)
- Vice ordförande valdistrikt 500 kr (utöver timersättning)
- Ersättning ett utbildningstillfälle 300 kr
- Reseersättning, skattefria delen
- Ersättning till biblioteket för lån av lokal vid förtidsröstningen 5 000 kr

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17 – Informationsinsatser Dnr VN 2018-10

I reglementet för valnämnden så har valnämnden till uppgift att eftersträva ett ökat
valdeltagande samt lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor som rör nämndens
verksamhetsområde. I det sammanhanget är kommunens informationsinsatser en viktig del
för att öka valdeltagandet samt ge allmänhet korrekt information om valet.
Valkansliet har diskuterat vilka informationsinsatser som känns viktiga att prioritera, och har
resonerat enligt följande struktur:
- Laxå Nytt - Annonsering om all praktisk information såsom
datum, lokaler, öppettider samt övrig information med anledning av
fattade beslut av nämnden
- Nerikes Allehanda - Annonsering om öppettider samt hänvisning till
hemsidan
- Hemsidan - En allmän information om valet, en kommunal information
enligt beslut i valnämnden och länkar till Valmyndigheten
- Vårt Laxå – En allmän information om valet
- Övrigt informationsmaterial - Har beställts från Valmyndigheten som
kommer att användas vid utbildning av valförrättare samt finnas på
biblioteket, i vår reception och i våra övriga vallokaler.
Ovannämnda struktur är stommen i de informationsinsatser som Laxå kommun kommer att
genomföra och övriga eventuella insatser får valkansliet ta ställning till under pågående
arbete med valen 2018.

Beslut
Informationsinsatser sker enligt redovisad struktur.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18 – Utbildning för valförrättare Dnr VN 2018-4

Valkansliet planerar att ha två utbildningstillfällen, med lika innehåll, för valförrättarna.
Utbildningen förläggs till kvällstid och det är krav att alla ska delta vid ett tillfälle.
Valmyndigheten kommer att bistå med bra utbildningsmaterial och valkansliet håller själva i
utbildningen. Kallelse kommer att skickas ut till alla valförrättare i maj, där de har möjlighet
att meddela om det är något särskilt som de önskar att valkansliet ska ta upp på
utbildningsdagen.
De utbildningstillfällen som planeras är den 14 och den 19 juni.
Valkansliet tänker sig en utbildning som är uppdelad i två pass.
- En allmän information som berör alla.
- En information som hanterar förtidsröstning och röstmottagning.
Utbildningsmaterialet delas ut vid utbildningstillfället.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Utbildning för valförrättare

Beslut
Utbildning av valförrättare genomförs den 14 och den 19 juni 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12 av 14

Protokoll

2018-04-12

Valnämnden

§ 19 – Dataskyddsombud Dnr VN 2018-11

I enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) fjärde avsnitt ska alla
personuppgiftsansvariga utse ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppgift är att
informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter
som gäller enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs
och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Dataskyddsombudet ersätter
personuppgiftsombudet i nuvarande personuppgiftslagen (PuL).
Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som kommuner, landsting
och regioner utser ett dataskyddsombud. De nya reglerna börjar gälla den 25 maj 2018 och
det finns ingen övergångsperiod.

Beslut
Arkivarie Cecilia Lindström utses till dataskyddsombud för valnämnden från den 25 maj
2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13 av 14

Protokoll

2018-04-12

Valnämnden

§ 20 – Information Dnr VN 2017-3

Ordförande Arild Wanche och kommunsekreterare Anna Eriksson deltog den 13 februari på
Länsstyrelsen informationstillfälle. Det var en allmän information för att uppdatera
valnämnderna i kommunerna. Under dagen deltog polis från Polisregion Bergslagen och
informerade hur polisen planerar för valet i höst.
En dokumenterad säkerhetsanalys kommer att genomföras av säkerhetssamordnare Maria
Blomfeldt.
Valmaterial är beställt från valmyndigheten.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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