Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Valnämnden
Tid:

2019-02-28, kl. 17:00

Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

Urban Eklund (KD),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar

2.

A/ Kalendarium för val till Europaparlamentet 2019
B/ Förtidsröstning i Kulturhuset
Utseende av dataskyddsombud, 2019.008 VN

3.
4.

Genomförande av förtidsröstning med anledning av omval till
kommunfullmäktige i Falun, 2019.009 VN
Utseende av röstmottagare EU-val 2019, 2019.004 VN

5.

Öppettider i röstningslokaler, EU-val 2019, 2019.002 VN

6.

Ambulerande röstmottagare EU-val 2019, 2019.003 VN

7.

Behörighet att utkvittera postförsändelser, EU-val 2019, 2019.005 VN

8.

Ordning på valsedlar i valsedelställ, EU-val 2019, 2019.007 VN

9.

Ändringar i röstlängd, EU-val 2019, 2019.006 VN

Sida 1 av 20

Utseende av
dataskyddsombud
2
2019.008 VN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Malin Lindholm

Valnämnden

2019.008 VN

Utseende av dataskyddsombud
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen började gälla den 25 maj 2018. Förordningen ersatte den tidigare
personuppgiftslagen.
Inom kommuner är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling
som sker inom nämndens verksamhetsområde. Enligt dataskyddsförordningen ska varje
personuppgiftsansvarig utse ett dataskyddsombud.

Förvaltningens yttrande
Enligt kommunstyrelsens beslut den 28 maj 2018, § 90, föreslås respektive nämnd utse
Göran Westerlund till dataskyddsombud
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i valnämnden
Göran Westerlund utses till dataskyddsombud för valnämnden.
Beslutet ska skickas till
Valkansliet, kommunstyrelsen, Göran Westerlund, Datainspektionen

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-18
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Genomförande av
förtidsröstning med
anledning av omval till
kommunfullmäktige i Falun
3
2019.009 VN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Julia Johansson

Valnämnden

2019.009 VN

Genomförande av förtidsröstning med anledning av omval
till kommunfullmäktige i Falun
Ärendebeskrivning
Valprövningsnämnden beslutade den 6 februari 2019 att upphäva valet till
kommunfullmäktige i Falun och förordna att omval ska ske i kommunen. Valdag kommer att
vara den 7 april 2019. Enligt 4 kap. 23 § vallagen måste alla kommuner ordna med
förtidsröstning under en period av tio dagar före valdagen. I varje kommun måste det finnas
minst en röstningslokal som ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Ekonomisk bedömning
Det är upp till varje kommun att utifrån väljarnas hänsyn bestämma exakta dagar och
öppettider för röstningslokaler under förtidsröstningen. Då valdeltagandet antas bli lågt
bedöms en röstningslokal vara tillräckligt. För att underlätta genomförandet av
förtidsröstningen föreslås Rådhuset vara röstningslokal och valnämndens kansli vara
röstmottagare.
Valkansliet föreslår öppettider för förtidsröstning under perioden 28 mars till 7 april 2019
enligt följande:
Torsdag 28 mars – söndag 31 mars: Stängt
Måndag 1 april: 9-12 och 16-19
Tisdag 2 april: 9-12
Onsdag 3 april: 9-12 och 16-19
Torsdag 4 april: 9-12
Fredag 5 april – Söndag 7 april: Stängt
För att förtidsröstningen ska kunna genomföras behöver beslut också fattas om hur placering
av valsedlar ska ske. Detta regleras inte i vallagen. En utgångspunkt bör vara att
valsedelsplaceringen för de röstande framstår som likvärdig. Valmyndighetens
rekommendation är att valsedelsställ används samt att valsedlarna placeras i
bokstavsordning. Det bedöms vidare lämpligt att röstmottagare tar emot och placerar
valsedlarna i valsedelställen. Det bedöms inte lämpligt att representanter för partier själva
placerar valsedlar i valsedelställen
Förslag till beslut
Förslag till beslut i valnämnden
1. Röstningslokal samt öppettider under förtidsröstning med anledning av omval till
kommunfullmäktige i Falun fastställs i enlighet med valkansliets förslag.
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2. Valnämndens kansli, bestående av stabschef Cecilia Knutsson, kommunsekreterare
Anci Eyoum, kommunarkivarie Magnus Engvall, kommunjurist Malin Lindholm, bitr.
kommunjurist Julia Johansson, nämndstrateg Jenny Hellsten och strateg Anthon
Gustavsson utses till röstmottagare under förtidsröstning med anledning av omval till
kommunfullmäktige i Falun.
3. Valsedlar ska placeras i bokstavsordning i valsedelställ enligt första bokstaven i
respektive partinamn.
4. Röstmottagare tar emot och placerar valsedlarna i valsedelställen.

Beslutet ska skickas till
Valkansliet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Julia Johansson
Bitr. kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-18
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Utseende av röstmottagare
EU-val 2019
4
2019.004 VN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Malin Lindholm

Valnämnden

2019.004 VN

Utseende av röstmottagare EU-val 2019
Ärendebeskrivning
Kommunen har ansvar för att bemanna vallokaler och röstningslokaler på valdagen samt
under förtidsröstningen.
Förvaltningens yttrande
Med anledning av den flexibilitet som krävs vid planering av bemanning av val- och
röstningslokaler bör stabschef ges delegation på att utse röstmottagare vid EU-valet 2019.
Delegationen bör omfatta både bedömning av lämplighet hos röstmottagare samt antal
röstmottagare per lokal.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i valnämnden
Stabschef Cecilia Knutsson ges delegation på att utse röstmottagare vid EU-val 2019.

Beslutet ska skickas till
Valkansliet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-18
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Öppettider i
röstningslokaler, EU-val
2019
5
2019.002 VN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Malin Lindholm

Valnämnden

2019.002 VN

Öppettider i röstningslokaler, EU-val 2019
Ärendebeskrivning
Valnämnden har att fatta beslut om vilka tider röstningslokalerna ska hållas öppna vid
förtidsröstning i EU-valet 2019.

Förvaltningens yttrande
Valkansliet föreslår öppettider för förtidsröstning under perioden 8 maj till 26 maj 2019 enligt
följande:
Alingsås kulturhus
Måndag-fredag 11-19
Lördag 10-14
Söndag 10-14
Valdag (söndag 26 maj) 8-21
Sollebrunns servicekontor
Måndag-fredag 15-19
Lördag 10-14
Ekonomisk bedömning
Öppettiderna styr kostnader i form av arvode till röstmottagare. Öppettiderna har anpassats
för att i möjligaste mån upprätthålla krav på tillgänglighet och samtidigt vara så
kostnadseffektiv som möjligt.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i valnämnden
Öppettider för förtidsröstning för EU-valet 2019 fastställs enligt valkansliets förslag.
Beslutet ska skickas till
Valkansliet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
KommunjuristCecilia Knutsson, Godkännare

tjänsteskrivelse, 2019-02-18

Sida 10 av 20

Ambulerande röstmottagare
EU-val 2019
6
2019.003 VN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Malin Lindholm

Valnämnden

2019.003 VN

Ambulerande röstmottagare EU-val 2019
Ärendebeskrivning
Kommuner ska enligt 7 kap. 1 § vallagen erbjuda ambulerade röstmottagare i samband med
val.
Förvaltningens yttrande
För att göra organisation kring ambulerande röstmottagare så effektiv och kostnadseffektiv
som möjligt föreslås att tjänstemän vid valnämndens kansli förordnas som ambulerande
röstmottagare, samt själva planerar arbetet med ambulerande röstmottagning. Förordnandet
gäller under förutsättning att respektive tjänsteman utbildas enligt vallagens krav.
Ambulerande röstmottagare bedöms även kunna fungera som ersättning för så kallad
institutionsröstning som har hållits
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i valnämnden
1. Valnämndens kansli, bestående av stabschef Cecilia Knutsson, kommunsekreterare
Anci Eyoum, kommunarkivarie Magnus Engvall, kommunjurist Malin Lindholm, bitr.
kommunjurist Julia Johansson, nämndstrateg Jenny Hellsten och strateg Anthon
Gustavsson utses till ambulerande röstmottagare vid EU-valet 2019.
2. Valkansliet ges i uppgift att själv organisera arbetet med ambulerande röstmottagning
vid EU-valet 2019.

Beslutet ska skickas till
Valkansliet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-18
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Behörighet att utkvittera
postförsändelser, EU-val
2019
7
2019.005 VN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Malin Lindholm

Valnämnden

2019.005 VN

Fullmakt att utkvittera försändelser, EU-val 2019
Ärendebeskrivning
I samband med EU-val 2019 levereras valmaterial från valmyndigheten till valnämnden.
Vidare överlämnas röster till och från val- och röstningslokaler. Valnämnden har att besluta
om hantering av dessa försändelser i samband med EU-val 2019.
Förvaltningens yttrande
För att kunna hantera ovan nämnda försändelser på ett effektivt och flexibelt sätt bör fullmakt
lämnas till valkansliets medarbetare samt röstmottagare i vallokal för att utkvittera
postförsändelser för valnämndens räkning.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i valnämnden
1. Utsedda röstmottagare i vallokal är på valdagen behöriga att för valnämndens
räkning utkvittera försändelser till valdistrikt.
2. Valnämndens kansli, bestående av stabschef Cecilia Knutsson, kommunsekreterare
Anci Eyoum, kommunarkivarie Magnus Engvall, kommunjurist Malin Lindholm, bitr.
kommunjurist Julia Johansson, nämndstrateg Jenny Hellsten och strateg Anthon
Gustavsson är behöriga att för valnämndens räkning utkvittera försändelser i
samband med EU-valet 2019.

Beslutet ska skickas till
Valkansliet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-18
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Ordning på valsedlar i
valsedelställ, EU-val 2019
8
2019.007 VN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Malin Lindholm

Valnämnden

2019.007 VN

Ordning på valsedlar, EU-val 2019
Ärendebeskrivning
Valnämnden har att fatta beslut om placering av valsedlar i röstnings- och vallokal.
Förvaltningens yttrande
Vallagen reglerar inte hur placering av valsedlar ska ske. En utgångspunkt bör vara att
valsedelsplaceringen för de röstande framstår som likvärdig. Valmyndighetens
rekommendation är att valsedelsställ används samt att valsedlarna placeras i
bokstavsordning. Det bedöms vidare lämpligt att röstmottagare tar emot och placerar
valsedlarna i valsedelställen. Det bedöms inte lämpligt att representanter för partier själva
placerar valsedlar i valsedelställen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i valnämnden
1. Valsedlar ska placeras i bokstavsordning i valsedelställ enligt första bokstaven i
respektive partinamn.
2. Röstmottagare tar emot och placerar valsedlarna i valsedelställen.

Beslutet ska skickas till
Valkansliet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-18
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Ändringar i röstlängd, EUval 2019
9
2019.006 VN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Malin Lindholm

Valnämnden

2019.006 VN

Ändringar i röstlängd, EU-val 2019
Ärendebeskrivning
Personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser att deras uppgifter på
röstkortet är felaktiga kan begära rättelse hos länsstyrelsen senast tolv dagar innan
valdagen. Om länsstyrelsen beslutar om rättelse skickas en kopia till berörd kommun som
ges i uppdrag att föra in rättelsen i röstlängden.

Förvaltningens yttrande
Av effektivitetsskäl anses det lämpligt att delegation ges att införa rättelsen. Då kommunen
inte får överlåta åt röstmottagare att göra ändringar i röstlängden bör delegation lämnas till
tjänstemän vid valnämndens kansli
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i valnämnden
Valnämndens kansli, bestående av stabschef Cecilia Knutsson, kommunsekreterare Anci
Eyoum, kommunarkivarie Magnus Engvall, kommunjurist Malin Lindholm, bitr. kommunjurist
Julia Johansson, nämndstrateg Jenny Hellsten och strateg Anthon Gustavsson, ges
delegation att föra in av länsstyrelsen beslutade ändringar i röstlängd.

Beslutet ska skickas till
Valkansliet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-18
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