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Tid
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Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Arild Wanche (KD) (ordförande)
Eva Hermansson (S) (vice ordförande)
Arne Augustsson (C)
Sara Pettersson (MP)
Gundega Hallinder (V)

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

Protokollet innehåller paragraferna §§1-11
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_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Eva Hermansson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ann-Britt Lindahl
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Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2019-02-19

________________________
Ann-Britt Lindahl

Justerare signatur
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Utbildning för valförrättare
Ambulerande röstmottagare
Information

Utdragsbestyrkande
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§ 1 - Val av justerare
Till justerare utses Eva Hermansson (S).
Protokollet justeras måndag 28 januari 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3 – Valkansli 2019 Dnr VN 2019-9
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. Kommunsekreteraren och
nämndsekreterarna är de tjänstemän i Laxå kommun som har huvudansvaret för att
organisera arbetet inför valen 2019.

Beslut
Valnämnden beslutar att utse kommunsekreterare Anna Eriksson och nämndsekreterarna
Maria Löfving och Ann-Britt Lindahl till valkansli 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4 – Vallokaler Dnr VN 2019-10
Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Valdagen är vallokalerna öppna mellan kl.
8.00 – 21.00.
Valkansliet ger följande förslag på vallokaler för valdistrikten:
Central – Kunskapens hus
Kanal – Centralskolans matsal
Finnerödja – Finnerödja skola (Torget)
Skagershult – Hasselgården i Hasselfors
Förtidsröstning föreslås ske i följande lokaler:
Röfors – Röfors Folkets hus
Tived – Tiveds församlingshem
Finnerödja - Tivedsgården
Hasselfors - Edegården
Laxå – Gläntan, Björkhagen, biblioteket samt Centralskolans matsal

Beslut
Valkansliets förslag till vallokaler och lokaler för förtidsröstning antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5 – Förtidsröstning vid val till Europaparlamentet Dnr VN
2019-3
Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 8 maj, och pågår till och
med valdagen. Tidigare år har förtidsröstningen skett på biblioteket i Laxå och det har
fungerat bra. Bemanningen ska vara minst två röstmottagare. Förtidsröstningen på valdagen
bör förläggas till annan vallokal för att inte behöva ha en separat lokal öppen.
Från och med valet 2018 ska det finnas lokal för förtidsröstning under samtliga dagar vilket
innebär att det ska finnas tillgång till förtidsröstning även under helgerna, när biblioteket har
stängt.
Vid valet 2018 var förtidsröstningen på kommunkontoret under helgerna, förutom lördag
den 2 september då röstning på kommunens boenden fyllde funktionen som förtidsröstning.
Under valdagen var förtidsröstningen i Centralskolans lokaler, som är vallokal för valdistrikt
Laxå Kanal. Det fanns även möjlighet att förtidsrösta i Tived och Röfors under valdagen.
Valkansliet föreslår att förtidsröstningen förläggs till bibliotekets lokal i markplan, på
vardagar under perioden 8 maj-26 maj samt lördagen den 25 maj 2019. På valdagen sker
förtidsröstningen i Centralskolans matsal i anslutning till valdistrikt Laxå Kanal. Övriga
helgdagar föreslås att förtidsröstningen sker i Röfors, Tived, samt på kommunens boenden.
Följande öppettider föreslås:
Måndag 12.00-19.00, biblioteket
Tisdag 12.00-19.00, biblioteket
Onsdag 10.00-15.00, biblioteket
Torsdag 12.00-17.00, biblioteket
Fredag 10.00-15.00, biblioteket
Lördag 11 maj 10.00-14.00 i Röfors
Söndag 12 maj 10.00-14.00 i Tived
Lördag 18 maj Ramundergården 10.00-11.30, Tivedsgården 13.00-14.30
Söndag 19 maj Edegården 9.30-11.00, Björkhagen 13.00-14.00 och Gläntan 15.00-16.00
Lördag 25 maj 10.00-14.00, biblioteket
Söndag 26 maj 8.00-21.00, Centralskolans matsal
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Förtidsröstning sker i biblioteket under vardagarna 8–26 maj, samt lördagen den 25 maj
2019.
Förtidsröstning sker i Röfors 11 maj
Förtidsröstning sker i Tived 12 maj
Förtidsröstning sker på Ramundergården, Tivedsgården 18 maj
Förtidsröstning sker på Edegården, Björkhagen och Gläntan 19 maj
Förtidsröstning sker i biblioteket 25 maj
Förtidsröstning sker i Centralskolans matsal 26 maj.
Föreslagna öppettider godkänns.
Ordförande utser röstmottagare när valkansliet är klar med bemanningsplaneringen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6 – Dataskyddsombud Dnr VN 2019-2
I enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) fjärde avsnitt ska alla offentliga
myndigheters 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.
Det dataskyddsombud som valnämnden utsåg under år 2018, Cecilia Lindström, kommer att
sluta sin anställning den 31 januari 2019. Ett nytt dataskyddsombud ska därför utses.

Beslut
Nuvarande dataskyddsombud entledigas den 31 januari 2019.
Handläggare Annette Gustafsson utses till dataskyddsombud för valnämnden från den 1
februari 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7 – Budget Europaparlamentsvalet 2019 Dnr VN 2019-4
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 valet år 2018 så beräknar kommunen detta till 138 000
kronor i statligt bidrag. Det statliga bidraget är avsett att användas för hanteringen av
förtidsröstningen. Valmyndigheten kommer även att tillskjuta ytterligare medel med
anledning av förändringar i vallagen för insynsskydd vid valsedlar. Övriga kostnader är
uppskattade. Det blir också några fler timmar då röstmottagare ska finnas i lokal på
valdagen.
Den kommunala delen uppskattas till 120 000 kronor.
Valkansliet lämnar budgetförslag enligt nedan:
Löner och arvoden 215 000
Information 18 000
Hyror 8 000
Material 8 000
Övrigt 9 000
Totalt 258 000

Beslut
Budget för valnämnden fastställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8 – Arvoden och ersättningar Dnr VN 2019-5
Följande ersättningar och arvoden utbetalades 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
Valkansliet föreslår en förändring avseende ersättning vid utbildning samt att en
telefonersättning utgår till ordförandena på valdistrikten.
Förslaget från kansliet är:
- 140 kr per arbetad timme
- Ordförande valdistrikt 700 kr (utöver timersättning)
- Vice ordförande valdistrikt 500 kr (utöver timersättning)
- Ersättning ett utbildningstillfälle 200 kr
- Ersättning för genomgång av utbildningsmateriel på webben 250 kr
- Telefonersättning till ordförande på valdistrikt 100 kr
- Reseersättning, skattefria delen
- Ersättning till biblioteket för lån av lokal vid förtidsröstningen 5 000 kr

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Följande arvoden och ersättning ska gälla vid valet 2019:
- 140 kr per arbetad timme
- Ordförande valdistrikt 700 kr (utöver timersättning)
- Vice ordförande valdistrikt 500 kr (utöver timersättning)
- Ersättning ett utbildningstillfälle 200 kr
- Ersättning för genomgång av utbildningsmateriel på webben 250 kr
- Telefonersättning till ordförande på valdistrikt 100 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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§ 9 – Utbildning för valförrättare Dnr VN 2019-6
Valkansliet planerar att ha två utbildningstillfällen för valförrättarna. Vid det ena tillfället
inbjuds de som ska arbete på valdistrikt och vid det andra de som ska arbeta vid
förtidsröstningen. Utbildningen förläggs till kvällstid och det är krav att alla ska delta. Vid
denna kväll ska lokala frågor tas upp samt de nyheter som finns för detta val.
Nytt förslag för kommunens röstmottagare är att alla därutöver ska genomföra den
utbildning som valmyndigheten publicerar på sin hemsida. Ett intyg ska då skrivas ut och
delges valkansliet.
Valmyndigheten kommer att bistå med bra utbildningsmaterial och valkansliet håller själva i
utbildningen på kvällen. Kallelse kommer att skickas ut till alla valförrättare där de har
möjlighet att meddela om det är något särskilt som de önskar att valkansliet ska ta upp på
utbildningskvällen. Valnämnden inbjuds till de båda kvällarna.
De utbildningstillfällen som planeras är den 25 april för förtidsröstning och den 16 maj för
valdistrikten.
Utbildningsmaterialet delas ut vid utbildningstillfället

Beslut
Utbildning av valförrättare genomförs den 25 april samt den 16 maj.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10 – Ambulerande röstmottagare Dnr VN 2019-8
Sedan valet 2018 är det obligatoriskt för kommunerna att ha ambulerande röstmottagare.
Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till
väljarens hem eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst under samma förutsättningar
som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Vid valet 2018 var
det fyra väljare i kommunen som använde sig av ambulerande röstmottagare.
Det finns skillnader mellan ambulerande röstmottagare och budröstning:
- Röstmottagaren har en lagreglerad tystnadsplikt
- Ett bud har inte rätt att hjälpa väljaren att göra iordning sin röst, men det har
röstmottagaren
Det är valnämnden i varje kommun som utser röstmottagare, och de måste vara minst två
när de tar emot röster.

Beslut
Valkansliet föreslås utses till ambulerande röstmottagare.
Valkansliet består av kommunsekreterare Anna Eriksson, nämndsekreterarna Ann-Britt
Lindahl och Maria Löfving.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11 – Information Dnr VN 2019-7
Inför EP-valet 2019 har det tillkommit lite nyheter i vallagen. Det som berör valet är framför
allt att valsedlarna ska placeras inom insynsskydd. Det finns inga regler för hur dessa ska se
ut utan respektive kommun för bestämma och lösa detta själva. Det som hittills kommit till
valkansliets kännedom är en pappkonstruktion som sätt runt varje valsedelsställ.
Kansliet tittade extra på möbleringen på vallokalerna i höstas. Vissa justeringar kommer att
genomföras till EP-valet.
Även inför Europaparlamentsvalet kommer kansliet att titta på säkerheten under valarbetet.
Valkansliet har påbörjat arbetet med bemanningen på förtidsröstning samt valdistrikt.
Samtliga ordföranden från tidigare val 2018 har tackat ja till att fortsätta vara ordförande
även till detta val. De föreslår själva valförrättare till distrikten. Alla valförrättare utses av
valnämnden under våren.
Valnämndens ordförande samt en tjänsteperson är inbjudna till en informationsträff om
Europaparlamentsvalet på länsstyrelsen den 8 februari 2019.
Valansvarig informerar muntligt om valnämndens uppdrag.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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