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Dnr 12-2018

§ 11 Delegationsordning för valnämnden
Valnämnden
1. Delegationsordning antas.

Sammanfattning av ärendet
Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser innebär att besluta på
nämndens vägnar. Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av högre
instans efter överklagande i lagstadgad ordning. Överordnad eller nämnd kan
alltså inte ändra delegerat beslut som fattats av delegat.
Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av uppdrag anmälas till
den nämnd som delegerat beslutanderätten.
Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte.
Genom anmälan i nämndens eller styrelsens protokoll kan tidsfristen för
överklagande med kommunalbesvär börja löpa (utgångspunkt är dagen då
bevis om protokollets justering anslogs på kommunens officiella anslagstavla.)
I principiella ärenden får beslutanderätten inte delegeras, till exempel ärenden
som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

Beslutsunderlag
Förslag till delegeringsordning, reviderad 2018-04-25
Förslagskrivelse, daterad 2018-04-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Winér (S): Delegationsordning antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden antar detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, HAHZ, MNVR, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(13)

Valnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-26

Dnr 11-2018

§ 12 Dokumenthanteringsplan för valnämnden
Valnämndens beslut
1. Dokumenthanteringsplan antas.

Sammanfattning av ärendet
I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring och gallring, dvs.
reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska
förstöras och när.
Det finns en rad styrdokument som är relaterade till dokumenthantering som en
myndighet behöver upprätta för att tillgodose lagstiftningen. Enligt Arkivlagen
ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning och Offentlighets- och
sekretesslagen kräver en beskrivning av myndighets allmänna handlingar.
Tanken är att detta dokument ska vara ett verktyg för dem som hanterar
informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av
förvaltningens allmänna handlingar.

Beslutsunderlag
Förslag till dokumenthanteringsplan, reviderad 2018-04-25
Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Winér (S): Dokumenthanteringsplan antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden antar detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, HAHZ, MNVR, SAMA)
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Dnr 13-2018

§ 13 Val av tillfälligt dataskyddsombud
Valnämndens beslut
1. Malin Vagnér utses till dataskyddsombud för valnämnden från och med
den 25 maj 2018.
2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.

Sammanfattning av ärendet
Reglerna om dataskyddsombud börjar gälla samtidigt som
dataskyddsförordningen1, den 25 maj 2018.
Respektive nämnd/styrelse (s.k. personuppgiftsansvarig) ska utnämna ett
dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen fattade 2012-01-16 beslut om att utse Axel Danielsson, Axel
Danielsson Konsult AB till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Svalövs
kommun har fram till den 25 maj personuppgiftsombudet Axel Danielsson.
Därefter har han avsagt sig uppdraget.
Fram tills det att en beredskaps- och säkerhetssamordnare har påbörjat sin
anställning uppdras respektive nämnd/styrelse att för sina
personuppgiftsbehandlingar förordna ett tillfälligt dataskyddsombud och
meddela kommunstyrelsekontoret därom som meddelar Datainspektionen
dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-19
Artiklarna 37-39 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Winér (S): 1. Malin Vagnér utses till dataskyddsombud för valnämnden
från och med den 25 maj 2018. 2. Kommunförvaltningen meddelar
Datainspektionen dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden antar dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, HAHZ, MNVR, SAMA, MAN)
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
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Dnr 2-2018

§ 14 Ambulerande röstmottagare - tillgänglighet
Valnämndens beslut
1. Ambulerande röstmottagare ska finnas tillgängliga på bestämda tider
vid fyra tillfällen inför det allmänna valet 2018.
2. Ambulerande röstmottagare ska på bestämd tid besöka repektive
särskilt boende inom kommunen.
3. Förvaltningen ska presentera förslag till tider för tillgänglighet och besök
av särskilda boenden inför valet 2018, vid nämndens sammanträde i
maj.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska utse ambulerande röstmottagare enligt Vallagen 7 kap 3 a §
för att hjälpa personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller
ålder inte själva kan ta sig till röstmottagningsställe. De ambulerande
röstmottagarna ersätter de tidigare kommunala buden.
De ambulerande röstmottagarna ska vara behjälpliga under förtidsröstningen,
men valnämnden har möjlighet att fatta beslut om omfattningen.
Förvaltningens förslag är att de ambulerande röstmottagarna ska finnas
tillgängliga på bestämda tider vid fyra tillfällen inför det allmänna valet 2018.
Detta bedöms vara tillräckligt då det vid valen 2014 inte var någon större
efterfrågan på de då kommunala buden. Dessa tillfällen kommer vara möjliga
att boka i förhand.
Utöver detta föreslås de ambulerande röstmottagarna på bestämd tid besöka
särskilda boenden inom kommunen.
Förvaltningen önskar presentera förslag till tider för tillgänglighet och besök av
särskilda boenden inför valet 2018, vid nämndens sammanträde i maj.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Winér (S): 1. Dokument Ambulerande röstmottagare ska finnas
tillgängliga på bestämda tider vid fyra tillfällen inför det allmänna valet 2018. 2.
Ambulerande röstmottagare ska på bestämd tid besöka repektive särskilt
boende inom kommunen. 3. Förvaltningen ska presentera förslag till tider för
tillgänglighet och besök av särskilda boenden inför valet 2018, vid nämndens
sammanträde i maj.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden antar dessa.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen ( LELE, MNVR, HEHZ, SAMA)
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Dnr 17-2018

§ 15 Valsedlarnas placering RKL 2018
Valnämndens beslut
1. Valsedlar ska placeras i bokstavsordning enligt bilaga ”Ordning på
valsedlar”.
2. Vid utbildning av röstmottagare ska det särskilt påpekas att valsedlar för
Arbetarepartiet Socialdemokraterna ska placeras på bokstaven ”A”.

Sammanfattning av ärendet
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras i alla val- och
röstningslokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett
likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt.
Valmyndighetens förslag på hur valsedlarna kan placeras och presenteras
bygger på placering i bokstavsordning utifrån partinamnet på valsedeln, och det
är upp till valnämnden om förslaget ska användas eller inte inom kommunen.
Beslutad ordning ska gälla samtliga val- och röstningslokaler i kommunen under
val till riksdag-, kommun- och regionfullmäktige och bör finnas uppsatt i varje
lokal.
Det har vid tidigare val uppkommit diskussioner om under vilken bokstav
valsedlar från Arbetarepartiet Socialdemokraterna ska placeras. Därför finns
behov av ett förtydligande kring detta från nämnden.

Beslutsunderlag
Bilaga ”ordning på valsedlar”, daterad 2018-04-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Winér (S): 1. Valsedlar ska placeras i bokstavsordning enligt bilaga
”Ordning på valsedlar”. 2. Vid utbildning av röstmottagare ska det särskilt
påpekas att valsedlar för Arbetarepartiet Socialdemokraterna ska placeras på
bokstaven ”A”.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden antar dessa.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 14-2018

§ 16 Lokala instruktioner för röstmottagning vid
förtidsröstning och i vallokal
Valnämndens beslut
1. Lokala instruktioner för röstmottagning vid förtidsröstning 2018 antas.
2. Lokala instruktioner för röstmottagning i vallokal 2018 antas.

Sammanfattning av ärendet
För att skapa förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt i distrikten, tydliggöra
vad som förväntas av förordnade röstmottagare samt klargöra vilka uppgifter
som ska utföras vid röstmottagning tar valnämnden inför varje val fram lokala
instruktioner.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-20
Förslag till lokala instruktioner för röstmottagning vid förtidsröstning, daterad
2018-04-26
Förslag till lokala instruktioner för röstmottagning i vallokal, daterad 2018-04-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Winér (S): 1. Lokala instruktioner för röstmottagning vid förtidsröstning
2018 antas. 2. Lokala instruktioner för röstmottagning i vallokal 2018 antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden antar dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MNVR, HEHZ, SAMA)
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Dnr 15-2018

§ 17 Uppdragsbeskrivning för ordförande och vice
ordförande i vallokal
Valnämndens beslut
1. Uppdragsbeskrivning för ordförande och vice ordförande i vallokal 2018
antas.

Sammanfattning av ärendet
För tydliggöra ansvarsfördelningen i vallokalerna, bidra till ett enhetligt
arbetssätt i distrikten och stötta ordförande och vice ordförande i sitt arbete tar
valnämnden inför varje val fram en uppdragsbeskrivning för ordförande och vice
ordförande i vallokal.
Ordförande tillsammans med vice ordförande ansvarar bland annat för att ställa
i ordning lokalen inför valdagen och skapa ett tjänstgöringsschema.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-20
Förslag till uppdragsbeskrivning för ordförande och vice ordförande i vallokal,
daterad 2018-04-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Winér (S): Uppdragsbeskrivning för ordförande och vice ordförande i
vallokal 2018 antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden antar detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MNVR, HEHZ, SAMA)
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Dnr 16-2018

§ 18 Förordnade av ordförande och vice ordförande i
vallokal RKL 2018
Valnämndens beslut
1. Ordförande och vice ordförande för respektive vallokal förordnas enligt
bilaga, under förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska utse ordförande och vice ordförande till vallokalerna i
kommunen.

Beslutsunderlag
Bilaga, förslag till ordförande och viceordförande i vallokal RKL 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Winér (S): Ordförande och vice ordförande för respektive vallokal
förordnas enligt bilaga, under förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden antar detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr -

§ 19 Information
Valnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Förordnande av röstmottagare. Ordförande fattar beslut om
röstmottagare i samråd med respektive ordförande i vallokal.
b) Valnämndens presidium har tillsammans med valadministrationen
besökt röstmottagningslokaler. Tillgängligheten i våra lokaler i god, men
risken finns att biblioteket är för litet för att fungera som
förtidsröstningslokal, en alternativ lokal skulle kunna vara
församlingshemmet i Billeberga.
c) Till valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkning) kallas
erfarna röstmottagare/ordförande från vallokalerna in för tjänstgöring.
d) Preliminära datum för utbildning av röstmottagare: 29/5, 30/5, 31/5, 7/6
och 15/8.
Protokollet ska skickas till:
-
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