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Sammanträdesdatum
2018-04-24

Valnämnden

Plats och tid

lokal Vilshult,

Beslutande

(S)
(S)
(C)
(V)
(S)

Övriga deltagande

Anna-Karin Johansen, sekreterare
Elyas Baraki valsamordnare

Utses att justera

2018-04-24

13:00-14:15

Håkan Björkman
Britt-Marie Rosen
Nils Johan Johnsson
Anna Karlsson-Mårtensson
Pirjo Veteli

Pirjo Veteli (S)

Paragraf 7-16

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2018-05-03

Sekreterare

.....................................................................................
Anna-Karin Johansen

Ordförande

.....................................................................................
Håkan Björkman

Justerande

.....................................................................................
Pirjo Veteli

ANSLAGSBEVIS
Justerat protokoll finns på kommunledningsförvaltningen och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
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Sammanträdesdatum
2018-04-24

Valnämnden

VN § 7/2018

KS 2018/283

§ 7 Förtidsröstning före valdagen
Valnämndens beslut:
Förtidsröstning möjliggörs i Olofströms, Kyrkhults och Jämshögs bibliotek på
nedan tider:
Sammanfattning
Valnämnden gav §3 2018 valkansliet i uppdrag att kontakta kommunens
bibliotek för att diskutera förtidsröstning före valdagen.
Kontakt har tagits med kommunens bibliotekschef. Utrymme har utlovats i
angränsande rum i Jämshögs och Olofströms bibliotek samt i biblioteket i
Kyrkhult. I samtliga tre fall är det fullt möjligt att bedriva en säker
röstmottagning och hålla ett väl avgränsat område. Samtliga tre utrymmen är
förändrade sedan föregående val. Valkansliet kommer att besöka på plats i
god tid före första rösttillfället för att säkerställa lokalerna.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Förtidsröstningen anpassas efter biblioteket ordinarie öppettider utöver om
söndagar då Olofströms bibliotek håller extra öppet för att möjliggöra röstning.
Valnämnden får därmed bekosta en bibliotekspersonal vid två tillfällen.
Förtidsröstningsperioden är 22/8-8/9
Olofströms bibliotek
Måndagar: 10-19
Tisdagar: 10-19
Onsdagar: 10-17
Torsdagar: 10-17
Fredagar: 11-16
Lördagar: 10-13
Söndagar: 10-13
Kyrkhults bibliotek:
Torsdagarna: 30/8 och 6/9 kl. 16-19
Jämshögs bibliotek:
Måndagarna: 27/8 och 3/9 kl. 16-19
_____
Delges:
Bibliotekschefen
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Valnämnden

VN § 8/2018

KS 2018/283

§ 8 Institutionsröstning
Valnämndens beslut:
Röstning möjliggörs på följande ställen:
23/8 kl 1515-16 Skogsbacken i Jämshög
27/8 kl 15-16 Brännaregårdens äldreboende
3/9 kl. 15-16 Kyrkhults dagcentral
6/9 kl. 15-16 på Västralid
Valkansliet ges rätt att göra ändringar i datum och tid vid behov.
Sammanfattning
Valnämnden gav § 4 2018 valkansliet i uppdrag att se över vilken
institutionsröstning som behövs. Vid tidigare val har institutionsröstning hållits
på fyra ställen söndagen före valdagen, en timme per ställe. Intresset har varit
litet och därför fanns ett behov av att se över upplägget.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Kontakt har tagits med socialförvaltningen som rekommenderar att istället
möjliggöra röstning vardagar runt tre. Vardagar finns mer personal tillgänglig
och de boende samlas för att dricka eftermiddagskaffe.
_____
Delges:
SF
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VN § 9/2018

KS 2018/283

§ 9 Hel eller delad röstlängd
Valnämndens beslut:
Delade röstlängder används vid årets val.
Sammanfattning
Det är möjligt att välja mellan hel och delad röstlängd. Vid båda valen 2014
valde valnämnden delad röstlängd.
Det finns anledning att tro att en delad röstlängd ger större möjlighet att
hantera inkomna förtidsröster under dagen.
_____
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Valnämnden

VN § 10/2018

KS 2018/283

§ 10 Ambulerande röstmottagare
Valnämndens beslut:
Följande utses till ambulerande röstmottagare:
Valnämndens ledamöter; Britt-Marie Rosen, Nils-Johan Johnsson och Anna K
Mårtensson
Från administrativa avdelningen; Elyas Baraki, Anna-Karin Johansen, Annie
Olofsson.
Minst två röstmottagare tjänstgör i varje fall.
Sammanfattning
Nytt från detta val är att valnämnden ska utse ambulerande röstmottagare. De
ambulerande röstmottagarna är en ändring i vallagen och ersätter de
kommunala buden.
Varje röstande kan rösta genom bud. Budet får inte hjälpa väljaren utan är
enbart en transportör av väljarens iordninggjorda röst till en
förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal.
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en
förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa
väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt.
Röstmottagaren har med sig allt behövligt material som finns i
förtidsröstningslokal och för även en väljarförteckning. Ambulerande
röstmottagare kan ta emot röster under 18 dagar före valet.
Ambulerande röstmottagare får användas av väljare som på grund av
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett
röstmottagningsställe.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Samma regler som för övrig förtidsröstning gäller det vill säga minst två
röstmottagare ska åka ut och dessa ska ha utbildning (valnämnden har
beslutat om tre röstmottagare på våra förtidsröstningsställen men lagen kräver
två). De ambulerande röstmottagarna knyts till förtidsröstningslokal
Olofströms bibliotek/Petrefors.
_____
Delges: Samtliga ambulerande röstmottagare
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Valnämnden

VN § 11/2018

KS 2018/283

§ 11 Utbildning av röstmottagare
Valnämndens beslut:
Valkansliet får i uppdrag att anordna utbildning i enlighet med nedan förslag.
Samtliga röstmottagare ska gå utbildning. I undantagsfall kan diplom från test
godkännas dock ej för ordförande eller vice ordförande.
Sammanfattning
Enligt vallagen ska valnämnden utbilda samtliga röstmottagare.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Tre utbildningar hålls.
En kvällsutbildning hålls för samtliga röstmottagare som bemannar vallokal på
valdagen. Utbildningen hålls i Folkets hus andra halvan av augusti. Valkansliet
förbereder för eventuell uppsamlingsutbildning.
En kvällsutbildning hålls för röstmottagare som bemannar röstlokal på
valdagen även denna under andra halvan av augusti.
En eftermiddagsutbildning hålls för förtidsröstningsgruppen under veckan före
det att förtidsröstningen drar igång.
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Valnämnden

VN § 12/2018

KS 2018/283

§ 12 Röstmottagare
Valnämndens beslut:
Röstmottagare förordas vid valnämndens nästa möte. Valkansliet har i
uppdrag att då lägga fram förslag på totalt 63 röstmottagare.
Sammanfattning
Valnämnden har gett valkansliet i uppdrag att se över möjliga lösningar för att
underlätta arbetet med hanteringen av förtidsröster i framförallt de stora
distrikten.
Kontakt har tagits med en erfaren distriktsordförande för att diskutera vilken
inverkan olika insatser som kan göra. Följande alternativ har diskuterats:
Utöka bemanningsgruppen
Få extra rösträknare efter stängning
Delad röstlängd
Tidigare leverans av förtidsröster.
Då arbetet är beroende av röstlängden tros inte de första två alternativen göra
någon större inverkan. Däremot underlättar en delad röstlängd och det är
viktigt att få förtidsrösterna så tidigt som möjligt. Valkansliet bör prioritera de
stora distrikten och framförallt de som under valdagen får förtidsröster från
Vilshult, Hemsjö och Gränum.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Utifrån ovan sammanfattning förordas oförändrad bemanning förutom i distrikt
Vilboken/Vilshult som utökas med en röstmottagare. Hemsjö har sedan
tidigare beslutats minskas med en röstmottagare.
Fråga har ställs till samtliga befintliga röstmottagare och i nuläget ser det ut
som följer:
Vallokal/röstningslokal Antal

Klara

Ej svar

Vilboken/Vilshult
Kyrkhult/Hemsjö
Jämshög/Gränum södra
Brännaregården/Gr N
Ekeryd
Oredslund
Petrefors

8 (7)
7
8
7
7
7
8

3
3
5
7
4
3
7

1

Vilshult

4

2
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1

Försvinner
pga regler
2
4
1

1
3
2
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Valnämnden
Gränum
Hemsjö
Nya röstmottagare
TOTALT

4
3 (4)
63

2
4
12
52

1

1

6

10

I nuläget saknas 11 röstmottagare. Arbetet med att ta in röstmottagare pågår
fortfarande.
Det har skett mycket vad gäller ordförandepositionerna. Sedan föregående val
har fyra ordföringar och en vice ordförande försvunnit. Svar inväntas
fortfarande från ytterligare två vice ordföringar. För röstningslokalerna kvarstår
samtliga tre ansvariga från föregående val.
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Valnämnden

VN § 13/2018

KS 2018/283

§ 13 Behörighet att ta emot förtidsröster
Valnämndens beslut:
Anna-Karin Johansen, Elyas Baraki, Johnny Juliusson, Risto Heiskanen, Marie
Willander (de tre sistnämnda på kontorsservice) samt samtliga av
Valnämndens ordinarie ledamöter är behöriga att ta emot förtidsröster.
Sammanfattning
Från och med den 22 augusti pågår förtidsröstning. Brevröster från utlandet
och förtidsröster som lämnats in i annan kommun levereras till oss med post.
Valnämnden måste utse vilka som är behöriga att ta emot dessa röster
_____
Delges:
Kontorsservice
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Sammanträdesdatum
2018-04-24

Valnämnden

VN § 14/2018

KS 2018/283

§ 14 Säkerhet i samband med RKL-valen 2018
Valnämndens beslut:
Informationen antecknas till protokollet
Sammanfattning
Valnämndens ordförande samt valkansliet har haft möte med kommunens
krissamordnare och säkerhetsskyddschef. Inga kända hot men det är bra att
frågan lyfts. Ytterligare ett möte kommer att hållas längre fram.
Ordförande, vice ordförande och valkansliet har varit på valutbildning på
Länsstyrelsen i Karlskrona. Som en del i utbildningen lyftes säkerhetsfrågan
och hur viktigt det är att förse väljarna med denna rätta informationen som kan
stå i relation till eventuell desinformation.
Kontakt har tagits med polisen område väst och följande information har
lämnats.
- Valdagen är en särskild händelse vilket innebär att kommendering
kommer att ske och fler tjänstgör än normalt. Polisen disponeras inom
området så det kanske inte syns i Olofström.
- Rondering/besök på valdistriktet kan komma att ske.
- Ordinarie telefonnummer gäller det vill säga vid akut händelse 112 och
övriga händelser 114 14.
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VN § 15/2018

KS 2018/283

§ 15 Valutbildning länsstyrelsen
Valnämndens beslut:
Ordföranden och vice ordföranden i valnämnden bereds retroaktivt möjlighet
att delta vid länsstyrelsens valutbildning i Karlskrona den 13/4.
Sammanfattning
Länsstyrelsen bjuder in samtliga blekingekommuner till valutbildning i
Karlskrona den 13/4. Utbildningen är kostnadsfri men retroaktivt beslut behövs
för rätt till arvode.
_____
Delges:
Förtroendemannaarvoden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

13(14)
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Valnämnden

VN § 16/2018

KS 2018/772

§ 16 Val av dataskyddsombud för valnämnden
Valnämndens beslut:
Matilda Frigård utses till dataskyddsombud för valnämnden.
Sammanfattning
Den nya EU-gemensamma dataskyddsförordningen, DSF, ersätter
personuppgiftslagen, PUL och börjar gälla den 25 maj 2018. Denna lag
benämns ofta med den engelska förkortningen (GDPR- General Data
Protection Regulations).
Dataskyddsförordningen förstärker de enskildas rättigheter och tydliggör
ansvar/skyldigheter för nämnden som behandlar personuppgifter. Det är
förenat med stora bötesbelopp om man inte hanterar sina
personuppgiftsbehandlingar enligt den nya dataskyddsförordningen.
Valnämnden är personuppgiftsansvarig (PUA) för behandlingar inom
valnämndens verksamhet. Personuppgiftsansvaret kan inte delegeras. Det är
nämnden som både ansvarar för och bestämmer ändamålen och medlen för
behandlingen av de personuppgifter som behandlas inom myndigheten.
Nämnden är skyldig att utse ett dataskyddsombud. Beslutet skall delges
Datainspektionen. Dataskyddsombudet ska informera och ge råd, övervaka
registerhanteringen och samarbeta med Datainspektionen samt ge råd till
PUA. Dataskyddsombudet är inte ansvarig och kan inte bestraffas.
Bakgrund:
Vad är en personuppgift?
All information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.
Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på
personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som
lagras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några
namn i inspelningen. Ett bolagsnummer är oftast inte en personuppgift, men är
det, om det handlar om en enskild näringsverksamhet. Registreringsnumret på
en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person
medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera inte är en
personuppgift.
Vad är en behandling?
All hantering av personuppgifter från insamling till gallring.
Vad täcker dataskyddsförordningen?
Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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Valnämnden
Lagen gäller all personuppgiftsbehandling som görs digitalt men kan även röra
vissa behandlingar som görs analogt. Det rör sig alltså inte enbart om
behandlingar i registerform eller i system. Till skillnad från personuppgiftslagen
så gäller dataskyddsförordningen även för ostrukturerade personuppgifter.
Nedan listas ett antal uppgifter som PUA behöver ta del av;
1. För varje behandling av personuppgifter ska en registerbeskrivning
upprättas.
2. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. På efterfrågan ska Datainspektion få
tillgång till registerförteckning innehållande alla de behandlingar som
nämnden har.
3. Vid vissa behandlingar i stor skala som innebär särskilda risker ska en
konsekvensbedömning göras. I dessa fall ska dataskyddsombudet alltid
involveras och kontakt med tillsynsmyndigheten kan krävas.
4. Informationsplikten gentemot de registrerade utökas
5. De registrerades rättigheter utökas bland annat tillkommer rätten att få
uppgifter redigerade samt att bli glömd (om inte annan lag har företräde)
6. Anmälan om personuppgiftsincident ska ske inom 72 timmar till
Datainspektionen. Incidenter kan vara allt från intrång till felhanteringar som
gör att personer som inte ska ha tillgång till uppgifter får det.
7. Sanktionsavgifter kan tillkomma för den som bryter mot
dataskyddsförordningen
8. När personer/företag utanför den egna myndigheten har tillgång till
personuppgifter t.ex. leverantörer och konsulter ska
personuppgiftsbiträdesavtal finnas.
Sedan en tid finns en dataskyddsgrupp i kommunen. Gruppen leds av den
administrativa chefen och består av representanter från samtliga förvaltningar,
helägda bolag och från kommunens IT-avdelning. Gruppen har tagit fram
mallar och informationsmaterial. Byggt upp en informationssida på intranätet
och erbjudit kommunens chefer utbildning. Cheferna förväntas vidareföra
informationen till sina anställda.
_____
Delges:
Matilda Frigård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

