Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(16)

Sammanträdesdatum

2018-05-22
Valnämnden
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 16.30-17.45

Beslutande

Margaretha Persson (Hela Edas Lista) ordförande
Björn Olsson (C)
Birgitta Olsson (Hela Edas Lista)
Tina Brink (V)
Brita Andersson (S)
Odd Westby (S)
Christer Danielsson (M)

Övriga närvarande

Anna Bryntesson, kommunsekreterare/valsamordnare
Margareta Bergman, informationschef
Mattias Lindgren (HEL) ej tjänstgörande ersättare
Sven-Åke Byström (S) ej tjänstgörande ersättare
Björn Damperud (S) ej tjänstgörande ersättare
Bengt Nilsson (KD) ej tjänstgörande ersättare

Justerare

Brita Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2018-05-30, kl 18.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Anna Bryntesson

Ordförande
Margaretha Persson (HEL)
Justerare
Brita Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Anna Bryntesson

Datum då anslaget tas ned

2018-06-22

17-30
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§ 17

Dnr VN 2018-4

Kommunikationsplan
Sammanfattning
Valsamordnaren har tillsammans med informationschefen tagit fram en
kommunikationsplan för valet 2018.
Målsättningen är att sprida information om valet inom Eda kommun.
Budskapet är:
Varför är det viktigt att rösta?
Hur röstar man?
Vart röstar man?
När röstar man?
Vilka har rösträtt?
Vad händer efter att jag har röstat?
Kommunikationsplanen med dess aktivitetsplan är ett stöd för att vara säker
på att rätt personer får rätt information på rätt sätt i rätt tid.
Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av kommunikationsplan för valet 2018.
Kommunikationsplanen presenteras vid varje sammanträde för valnämnden
innan valdagen.
Tidigare version av kommunikationsplanen har kompletterats.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

§ 18

Dnr VN 2018-11

Ordförandebeslut enligt kommunallagen
Sammanfattning
Valnämnden har ingen fastställd delegationsordning. Nämnden behöver
fatta ett beslut som ger ordföranden rätt att fatta beslut i brådskande ärenden
på delegation. Besluten ska redovisas vid nämndens nästkommande
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
Valnämndens ordförande och med vice ordförande som ersättare har rätt att
fatta beslut i brådskande ärenden enligt Kommunallagen kap 6 kap § 39.
____

Beslutet expedieras till

Ordförande
Vice ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr VN 2018-12

Ambulerande röstmottagare
Sammanfattning
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sin
röst till ambulerande röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna är
tillgängliga efter överenskommelse under ordinarie arbetstid samt under
valdagen efter överenskommelse.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
Kristina Olsson och Birgitta Lind utses till kommunens ambulerande
röstmottagare vid allmänna valet 2018.
____

Beslutet expedieras till

Kristina Olsson
Birgitta Lind
Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr VN 2018-8

Kompletterande beslut om vice ordförande i
valdistrikten
Sammanfattning
Av de röstmottagare som ska tjänstgöra på valdagen måste det i varje
valdistrikt finnas en ordförande och en vice ordförande. Beslut har tagits av
valnämnden 2018-03-22, § 14 om val av ordförande och vice ordförande i
valdistrikten. Vice ordförande posterna i Åmotfors och Köla-Skillingmarks
valdistrikt har dock varit vakant. Vice ordförande i Charlottenbergs tätort
har också blivit vakant pga att den valde står med på lista till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
Åmotfors valdistrikt
Vice ordförande Anna Elmqvist
Köla-Skillingmark valdistrikt
Vice ordförande Elin Örtkvist
Charlottenbergs tätorts valdistrikt
Vice ordförande Håkan Hager
____

Beslutet expedieras till

Anna Elmqvist
Elin Örtkvist
Håkan Hager

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr VN 2018-13

Distribution av valmaterial
Sammanfattning
Kommunens förvarar centralt valmaterial till valet. Valmaterialet ska innan
valdagen transporteras ut till förtidsröstningslokalerna. Innan valdagen ska
sedan valmaterialet på lördag 8 september transporteras till vallokalerna.
Kommunen anordnar också gemensam transport av materialet tillbaka till
förrådet.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
Valnämnden uppdrar till Sven-Åke Byström att distribuera ut valmaterialet
till förtidsröstningslokalerna och vallokalerna samt hämta valmaterialet efter
valet för transport till förrådet.
____

Beslutet expedieras till

Sven-Åke Byström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr VN 2018-7

Öppettider förtidsröstningen
Sammanfattning
Valnämnden har till uppgift att fastställa öppettider för
förtidsröstningslokalerna i kommunen. Förtidsröstningen startar 18 dagar
innan valdagen onsdagen den 22 augusti. Valnämnden har sedan tidigare
fattat beslut om lokaler för förtidsröstningen, nu återstår beslut om
öppettiderna.
Beslutsunderlag
Förtidsröstningsschema
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer följande öppettider för förtidsröstningen:
Datum
2018-08-22
2018-08-23
2018-08-24
2018-08-25
2018-08-26
2018-08-27
2018-08-28
2018-08-29
2018-08-30
2018-08-31
2018-09-01
2018-09-02
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
2018-09-06
2018-09-07
2018-09-08
2018-09-09

Charlottenbergs bibliotek
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-15.00
Stängt
Stängt
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-15.00
Stängt
Stängt
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-15.00
Stängt
Stängt

Kommunkontoret
Stängt
Stängt
Stängt
12.00-18.00
12.00-18.00
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
12.00-18.00
12.00-18.00
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
12.00-18.00
8.00-20.00

Åmotfors Bibliotek
13.00-18.00
14.00-19.00
14.00-19.00
12.00-18.00
Stängt
13.00-18.00
14.00-19.00
13.00-18.00
14.00-19.00
14.00-19.00
12.00-18.00
Stängt
13.00-18.00
14.00-19.00
13.00-18.00
14.00-19.00
14.00-19.00
12.00-18.00
Stängt

Koppoms bibliotek
13.00-18.00
13.00-18.00
12.00-15.00
12.00-18.00
Stängt
13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00
12.00-15.00
12.00-18.00
Stängt
13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-18.00
12.00-15.00
12.00-18.00
Stängt

____

Beslutet expedieras till

Bibliotekssamordnaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bruksgården Skillingsfors
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
10.00-15.00
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§ 23

Dnr VN 2018-14

Ordning och placering av valsedlar
Sammanfattning
Kommunen ansvarar enligt lag för att lägga ut partivalsedlar och blanka
valsedlar i alla tre valen för följande partier: Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna samt Feministiskt Initiativ.
Dessutom ansvarar kommunen för att lägga ut blanka valsedlar samt
partivalsedlar för de partier som är representerade i landstingsfullmäktige
och Edas kommunfullmäktige dvs. Sjukvårdspartiet och Hela Edas Lista.
Partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda
av kommunen kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller
röstningslokalen.
I praktiken är det röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland
alla valsedlar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
1. Kommunen (röstmottagarna) ansvarar endast för valsedlar som den
är ålagd att göra enligt vallagen.
2. Partier som levererar valsedlar till val- och röstningslokaler ska ge
dem till röstmottagarna som sorterar in dem i rätt ordning. De
partierna ansvarar själva för att valsedlarna inte tar slut under
röstningsperioden.
3. Röstmottagarna ansvarar för ordningen bland samtliga valsedlar.
4. Alla valsedlar ska placeras i valsedelsställ i bokstavsordning.
____

Beslutet expedieras till

Valdistriktsordförandena

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr VN 2018-15

Hantering av förtidsröster
Sammanfattning
Förtidsröstningen startar 18 dagar innan valdagen. Varje dag under
förtidsröstningen hanteras förtidsröster till kommunens egna valdistrikt med
också till andra kommuner.
Antalet förtidsröster har stadigt ökat de senaste åren. Valnämnden har till
uppgift att fastställa instruktioner för hur hanteringen av förtidsrösterna ska
ske.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
1. Valsamordnaren får i uppdrag att i samråd med valnämndens ordförande
ta fram en rutin för hantering, förpackning och sortering av förtidsrösterna.
2. För varje dag ska det registreras i valdatasystemet hur många förtidsröster
som varje röstningslokal har tagit emot.
3. Rösterna ska efter röstningslokalernas stängning hämtas upp av två
personer som transporterar rösterna till kommunhuset i Charlottenberg.
4. Förtidsrösterna som på valdagen ska transporteras till valdistrikten ska av
två personer transporteras till vallokalerna.
5. Rösterna från röstningslokalerna som har öppet på valdagen ska av två
personer transporteras till kommunhuset i Charlottenberg för registrering
och förvaring, räkning sker vid onsdagsräkningen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr VN 2018-16

Utlämning av budkuvert
Sammanfattning
Möjligheten att rösta genom bud finns som alternativ för den som inte har
möjlighet att transportera sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal. Då
tillgången på budkuvert tär begränsad är förslaget att valnämnden fattar ett
beslut om att rekommendationen är att dela ut max två budkuvert per
person.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
Valnämnden rekommenderar utlämning av max två budkuvert per person,
då tillgången på budkuvert är begränsad.
____

Beslutet expedieras till

Valdistriktsordförandena

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr VN 2018-17

Propagandagräns vid vallokal och röstningslokal
Sammanfattning
Diskussioner har förts inom valnämnden om att fatta ett beslut om en
propagandagräns vid vallokaler och röstningslokaler. Enligt Vallagen 8 kap
3 § ”På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte
förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra
väljarna i deras val.” Efter diskussioner framkom ett förslag om att införa en
gräns om att propaganda inte får förekomma inom en radie om 10 meter
från entrén till röstnings- och vallokaler.
Valnämndens beslut
Vid 2018 års val är är gränsen för all propaganda minst 10 meter från entrén
till röstnings- och vallokaler.
____

Beslutet expedieras till

Valdistriktsordförandena

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr VN 2018-18

Transport av kommunens röster
Sammanfattning
Transport av kommunens röster behöver ske på ett säkert sätt. Röster ska
efter räkning i vallokalerna till valnämndens kansli. Från valnämndens
kansli ska sedan kommunens röster till Länsstyrelsen i Karlstad.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
1. Efter avslutad räkning i vallokalen och rapportering till Länsstyrelsen ska
transport av röster från vallokal till valnämndens kansli ske av två
röstmottagare tillsammans. Telefonkontakt tas med kansliet innan resan
startar från vallokalen.
2. Ordförande och vice ordförande i valnämnden får i uppdrag att
tillsammans transportera kommunens röster till länsstyrelsen.
Telefonkontakt tas med Räddningschef i beredskap (RCB) innan avresa till
Länsstyrelsen samt vid ankomst till Länsstyrelsen.
____

Beslutet expedieras till

Ordförande i valdistrikt
Ordförande valnämnden
Räddningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-22
Valnämnden

§ 28

Dnr VN 2018-19

Valnämndens kansli
Sammanfattning
Valnämndens kansli behöver under valdagen bemannas med personer som
kan svara på frågor från privatpersoner men också från valdistrikten.
Personer som tjänstgör i valnämndens kansli behöver också kunna fatta
beslut bla i brådskande ärenden om något brådskande skulle inträffa.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
Valnämndens kansli bemannas på valdagen av valsamordnaren och
valnämndens ordförande med dess ersättare. Loggbok förs över det som
händer. Valsamordnaren får i uppdrag att utarbeta schema för bemanningen
i valnämndens kansli under valdagen.
Valnämnden träffas kl 9.00 på valdagen för kontroll av förtidsrösterna som
ska köras ut till vallokalerna.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr VN 2018-20

Valskjutsar
Sammanfattning
Valnämnden har tidigare år erbjudit valskjuts till röstberättigade i
kommunen. Kommunledningsstaben föreslår nu att denna tjänst dras in.
Möjlighet finns för de som inte kan transportera sig till förtidsröstningslokal
eller vallokal att budrösta eller att rösta via ambulerande röstmottagare.
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-15
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att inte anordna valskjutsar. Alternativ för de som inte
kan ta sig till förtidsröstningslokal eller vallokal under öppettiderna är att
rösta via ambulerande röstmottagare eller budröstning.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-22
Valnämnden

§ 30

Dnr VN 2018-21

Beslut om styrdokument, dataskyddsombud och
delegation enligt Dataskyddslagstiftningen (GDPR)
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen har
som syfte att skapa enhetliga dataskyddsregler i hela Europa, och skydda
enskilda personer mot kränkning av den personliga integriteten vid
behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersätter nuvarande
lagstiftning på området.
Som personuppgiftsansvarig har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för
att lagstiftning följs och att den registrerades uppgifter behandlas korrekt.
Arbete pågår med att säkerställa att kommunstyrelsen efterlever kraven i
Dataskyddsförordningen. För att ge vägledning i hur dataskyddsarbetet ska
bedrivas i Eda kommun, har en riktlinje tagits fram.
Kommunstyrelsen ska även utse ett dataskyddsombud, som ska fungera som
kunskapsstöd och självständigt granska att styrelsen behandlar
personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-09
Valnämndens beslut
1. Riktlinjer för hantering av personuppgiftsbehandlingar enligt
Dataskyddslagstiftningen antas.
2. Kommunchefen får i uppdrag att utse ett dataskyddsombud för
perioden 2018-05-25-2018-12-31.
3. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchef med möjlighet att
vidaredelegera rätten att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal.
4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda ytterligare behov av eventuell
förändring av delegationsordningen med anledning av införandet av
dataskyddsförordningen.
____

Beslutet expedieras till

Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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