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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

Plats och tid

Svedala kommunhus, Sjödiken, den 28 november 2017 kl 18.00-19.15

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Per Fridberg

Justeringens plats och datum

Svedala kommunhus, 2017-12-04

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristina Larsen

Ordförande
Ulf Lennering
Justerare
Per Fridberg

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-28

Anslaget sätts upp

2017-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommunhus, kansli

Anslaget till och med

2017-12-29

Underskrift
Kristina Larsen
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 8-16

2(12)

VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

Närvarolista

Beslutande
Ledamöter
Ulf Lennering (M), Ordförande
Fredrik Kristell (L), 1:e vice ordförande
Carl-Göran Sjöstedt (BP)
Per Fridberg (MP)
Göran Malmberg (S)
Lars Dahmström (SD)
Tjänstgörande ersättare
Jörgen Persson (V) för Gert-Åke Andersson (S)

Ersättare och insynsplatser
Anne Jönsson (M)
Dan Nilsson (M)
Paul Petersson (C)
Gustaf Törnqvist (V)
Henrik Corneliussen (SD)

Övriga närvarande (tjänstemän)
Kristina Larsen, kanslisekreterare
Teresa Fridell, kanslichef

M
S
SD
L

Moderata samlingspartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna

Ordförandes signatur

BP
MP
C
V

Barapartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(12)

VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28
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Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

§8

Vallokaler för valen till riksdag, kommun och
landsting 2018
Dnr 2017-000012

Beslut
Valnämnden beslutar
att hålla val till riksdag, kommun och landsting 2018 i följande lokaler:
De sju valdistrikten i Svedala

Naverlönnskolan första våning

De två valdistrikten i Klågerup

Klågerupskolan

De två valdistrikten i Bara

Spångholmsskolan.

Sammanfattning av ärendet
Vid det senaste valet 2014 förlades de sju valdistrikten för Svedala tätort med
omnejd till Naverlönnskolan. Det var första gången i den skolan. Det fungerade
väl, så valkansliet förslår att Naverlönnskolan används även 2018 till valen till
riksdag, kommun och landsting.
I Klågerup har tidigare vallokaler funnits på Klågerupskolan och i Bara har
vallokaler funnits på Spångholmsskolan.
Valkansliet har besökt Naverlönnskolan, Klågerupskolan och
Spångholmsskolan och gått igenom lokalerna tillsammans med
skolvaktmästare. Valkansliet gör den bedömningen att de skollokaler som
användes som vallokaler 2014 också lever upp till de nya kraven på hur en
vallokal ska vara utformad med tanke på tillgänglighet och säkerhet. Därför
föreslår valkansliet att samma skollokaler används vid valet 2018, som vid
2014.

Beslut skickas till
Mats Törnwall, administrativ chef, Utbildning
Lars Steimer, enhetschef, Utbildning

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

§9

Lokaler för förtidsröstning 2018
Dnr 2017-000013

Beslut
Valnämnden beslutar
att en avgränsad del av Bara bibliotek används som lokal för förtidsröstning
under förtidsröstningen 2018 för Bara tätort,
att en avgränsad del av skolbiblioteket i Klågerup används som lokal för
förtidsröstning under förtidsröstningen 2018 för Klågerup tätort,
att en lokal i Småskolan används som lokal för förtidsröstning under
förtidsröstningen 2018 för Svedala tätort samt som förtidsröstningslokal för hela
Svedala kommun under valdagen.

Sammanfattning av ärendet
Förtidsröstningen har vid valet 2014 anordnats i Bara Bibliotek, Klågerup
skolbibliotek samt i möteslokalen Sjödiken i Svedala kommunhus.
Förtidsröstningen i skolbiblioteket i Klågerup och i biblioteket i Bara löpte väl
2014. Valkansliet har besökt de två biblioteken och haft möte med
bibliotekschefen om att eventuellt använda de två tätorternas bibliotek som
lokaler för förtidsröstningen. Vid besöket gjorde valkansliet bedömningen att
lokalerna lever upp till de nya kraven på hur en vallokal ska vara utformad med
tanke på tillgänglighet och säkerhet.
Nytt för valperioden är att kommunen ska erbjuda en öppen
förtidsröstningslokal varje dag under förtidsröstningsperioden, det vill säga från
och med den 22 augusti till och med på valdagen. Eftersom biblioteken i
tätorterna normalt har stängt på söndagarna, föreslår valkansliet att Småskolan
bredvid kommunhuset utgör förtidsröstningslokal för Svedala tätort och som
förtidsröstningslokal för hela kommunen på valdagen.
Valkansliet har tittat på två lokaler i Småskolan. Vid besöket gjorde valkansliet
bedömningen att lokalerna lever upp till de nya kraven på hur en vallokal ska
vara utformad med tanke på tillgänglighet och säkerhet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kanslisekreterare, daterad 2017-11-22

Beslut skickas till
Eva Thorgilsson, bibliotekschef
Micael Holm, lokalstrateg

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

§ 10

Utseende av personuppgiftsombud och
dataskyddsombud för valnämnden
Dnr 2017-000011

Beslut
Valnämnden beslutar
att utse Niklas Almqvist till personuppgiftsombud fram till den 25 maj 2018,
samt
att utnämna Niklas Almqvist till dataskyddsombud för tiden från och med den 25
maj 2018.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas.
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att
gälla som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen kommer även att kompletteras med nationella lagar.
Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas
inom myndigheten. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje
personuppgiftsansvarig utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska ha förmågan att
fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt förordningen.
Kanslienheten föreslår att valnämnden utser Niklas Almqvist till
personuppgiftsombud fram till den 25 maj 2018 och att han därefter utnämns till
dataskyddsombud.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kanslichef, daterad 2017-11-20

Beslut skickas till
Niklas Almqvist

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

§ 11

Delegationsförteckning för valnämnden
Dnr 2017-000014

Beslut
Valnämnden beslutar
att anta förslaget till delegationsförteckning, att gälla från och med den 1 januari
2018.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har i dagsläget ingen antagen delegationsförteckning utan
nämnden har vid behov tagit beslut om att delegera vissa uppgifter till viss
tjänsteman. För att få en smidigare administration har kanslienheten tagit fram
förslag till delegationsförteckning för valnämnden.
Förslaget till delegationsförteckning för valnämnden följer i stort den som gäller
för kommunstyrelsen, det vill säga att delegation har lagts på samma nivå och –
i många fall – samma tjänsteman som i kommunstyrelsens
delegationsförteckning. En del av delegationen av beslut enligt vallagen
föreslås ges till kanslisekreteraren då hon är kommunens valledare.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kanslichef, daterad 2017-11-24
Förslag till delegationsförteckning för valnämnden daterad 2017-11-24

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

§ 12

Transport, sortering och förvaring av förtidsröster
Dnr 2017-000016

Beslut
Valnämnden beslutar
att ge valkansliet i uppdrag att i dialog med Postnord se över hur samläggning
av transport kan ändra prisbilden,
att ge valkansliet i uppdrag att inhämta prisförslag för transport, sortering och
förvaring av förtidsröster från två andra företag, samt
att ge valnämndens ordförande i delegation att å nämndens vägnar att besluta
om avtal för transport, sortering och förvaring av förtidsröster.

Sammanfattning av ärendet
Postnord har kontaktat Valkansliet för att presentera sitt erbjudande om att
tillhandahålla infrastruktur för transport, hämta upp förtidsröster och sortera och
lagra dem med säkerhetsrutiner, samt utleverans av förtidsröster till vallokaler
alternativt valnämnden. Sorteringen ger en rapport varje morgon om hur många
förtidsröster som erlagts kommuninternt och kommunexternt.
Valkansliet föreslår valnämnden att anlita Postnord för hämtning, sortering,
förvaring samt leverans till valnämnd enligt alternativ 1, men att ge valkansliet i
uppdrag att i dialog med Postnord se över hur samläggning av transport kan
ändra prisbilden, samt att ge valnämndens ordförande i delegation att å
nämndens vägnar att besluta om avtal.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kanslisekreterare, daterad 2017-11-22

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(12)

VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

§ 13

Krav/kriterier för röstmottagare
Dnr 2017-000017

Beslut
Valnämnden beslutar
att grundläggande krav för röstmottagare i vallokal och förtidsröstningslokal är
att personen är myndig, kan arbeta under tidspress och är noggrann.
att för att förordnas som röstmottagare måste personen genomgå en utbildning
för röstmottagare som kommunen särskilt anordnar 2018,
att inte förordna någon person som röstmottagare som kandiderar på en lista
för ett parti vid samma val.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska förordna röstmottagare till förtidsröstningsperioden och till
valdagen.
Valkansliet påbörjar rekrytering av röstmottagare i början av 2018. Personer
som tidigare haft uppdrag som röstmottagare vid valet 2014 ska i möjligaste
mån kontaktas. Allmänheten ska också få möjlighet att anmäla intresse som
röstmottagare.
Grundläggande krav för röstmottagare i vallokal och förtidsröstningslokal är att
personen är myndig, kan arbeta under tidspress och är noggrann. För att
förordnas som röstmottagare måste personen genomgå en utbildning för
röstmottagare som kommunen särskilt anordnar 2018 för röstmottagare.
Vidare följer valnämnden valmyndighetens rekommendation att inte förordna
någon person som röstmottagare som kandiderar på en lista för ett parti vid
samma val.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

§ 14

Sammanträdesdagar för valnämnden
Dnr 2017-000006

Beslut
Valnämnden beslutar
att Valnämnden sammanträder den 5 april, 15 maj, 21 augusti, 12 september
samt ett sammanträde under hösten med uppföljning av valet. Samtliga
sammanträden börjar kl 18.00 och äger rum i Svedala kommunhus,
att Valnämnden, i möjligaste mån, deltar på Länsstyrelsens utbildning i Malmö
den 20 mars.

Sammanfattning av ärendet
Förslag på mötesdagar för valnämnden 2018:
tisdag 20 mars dagtid (utbildningsdag i Malmö),
tisdag 5 april kl 18.00,
tisdag 15 maj kl18.00,
tisdag 21 augusti kl 18.00,
onsdag 12 september dagtid (onsdagsräkningen) samt
ett sammanträde under hösten för uppföljning av valet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

§ 15

Meddelande och skrivelser
Dnr 2017-000009

Beslut
Valnämnden beslutar
att ha tagit del av informationen.

Handlingar i ärendet
a) Tjänsteskrivelse om valdistriktet Klågerup centrum, utgående till
Länsstyrelsen
b) Protokollsutdrag Kf 2017-10-18 § 141 Valdistriktsindelning för Svedala
kommun
c) Protokollsutdrag Kf 2017-10-18 § 140 Valkretsindelning Svedala kommun
d) Protokollsutdrag Kf 2017-09-13 Revidering av policy mot mutor och andra
tillbörliga förmåner
e) Protokollsutdrag Kf 2017-09-13 Resultatöverföring vid över- och underskott
f) Nyhetsbrev från valmyndigheten 2017:4

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-28

§ 16

Information valadministration
Dnr 9

Beslut
Valnämnden beslutar
att ha tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Muntlig information rörande valet 2018
- Rapportering från SKLs konferens "Val 2018 - utmaningar och möjligheter"
Malmö 21 november 2017,
- Information om webbkonferensen En trygg valrörelse, Svedala 11 december
2017

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

