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Plats och tid Kommunhuset, lokal fullmäktigesalen, 14.00 – 15.35 

Beslutande Ingrid Ekström (SD) 
Anette Hallberg (S), vice ordf 
Pernilla Ekelund (L), ordf  
Eva Olofsson (C), tjg ers för Kate Haeggstrom (C) 
Birgitta Zadenius (L), tjg ers för Kim Hellström (SD) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Wioletta Kopanska Larsson (SD), §§ 19 - 26 
 

Övriga deltagare Louise Linde, nämndsekreterare 
Sara Månsson, nämndsekreterare §§ 18 - 25 
Helena Heintz, nämndsekreterare 
Malin Vagnér, handläggare  
Emelie Lyrsefors, nämndsadministratör  

 
  



 

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-03 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Ingrid Ekström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-04-03, kl. 15.50 

Justerade 
paragrafer §§ 18 - 26 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Pernilla Ekelund (L)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-04-03 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr 12-2018 

§ 19 Valadministratör för val till Europaparlamentet 
2019 och omval Falun 2019 

Valnämndens beslut  
 

1. Emelie Lyrefors utses till valadministratör för val till Europaparlamentet 
2019 samt omval Falun 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden föreslås utse de som från förvaltningens sida kommer att arbeta 
med valet till valadministratörer i syfte att med ett gemensamt begrepp kunna 
utpeka dessa som delegater.  

Valnämnden fattade 2019-02-06, § 6 beslut om att utse Sara Månsson, Lucinda 
Melén, Louise Linde, Malin Vagnér och Helena Heintz till valadministratörer för 
val till Europaparlamentet 2019.  

Emelie Lyrefors är nyanställd nämndsadministratör och kommer att arbeta med 
valet och bör ha samma behörigheter som de andra valadministratörerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Emelie Lyrefors utses till valadministratör för val till 
Europaparlamentet 2019 samt omval Falun 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MNVR, MAN) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
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Dnr 3-2019 

§ 20 Val av vice ordförande i vallokal, 2019 (Kågeröd-
Stenestad) 

Valnämndens beslut  

1. Gerd Löwgren förordnas till vice ordförande i valdistrikt Kågeröd – 
Stenestad, under förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska utse ordförande och vice ordförande till vallokalerna i 
kommunen. 

Valnämnden fattade 2019-02-06, § 3 beslut om ordförande och vice ordförande 
i vallokaler inför EU-valet 2019. I beslutet lämnades platsen som vice 
ordförande i distriktet Kågeröd-Stenestad vaknat.  

Vice ordförande i respektive vallokal har sedan tidigare föreslagits vara en 
erfaren röstmottagare, som inte innehar en anställning av kommunen.  

Förvaltningen har tagit fram förslag till vice ordförande i valdistriktet Kågeröd – 
Stenestad, inför EU-valet 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Gerd Löwgren förordnas till vice ordförande i valdistrikt 
Kågeröd – Stenestad, under förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 8-2017 

§ 21 Grundläggande krav för röstmottagare i vallokal 
och röstningslokal - förtroendevalda 

Valnämndens beslut  
 

1. Den som i enlighet med kommunallagens definition är förtroendevald får 
inte utses till röstmottagare. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden fattade 2018-03-21, § 8 ett principbeslut rörande rekryteringen av 
förtroendevalda till uppdrag som röstmottagare. Beslutet stipulerar att den som 
står på första plats på partiernas namnvalsedlar till riksdags, regions- eller 
kommunfullmäktigevalen inte får tjänstgöra i vallokal eller röstmottagningslokal.  

Valnämndens principbeslut var ett steg på vägen mot att leva upp till 
rekommendationen från 2011 års vallagskommitté. Kommitténs bedömning är 
att en person som kandiderar på lista inte ska tjänstgöra röstmottagare. 

Det väsentliga i sammanhanget är att väljarnas förtroende för valprocessen 
upprätthålls och att valet både är och upplevs som fritt från påverkan. Vid 
tidigare val det funnits incidenter där ordförande i vallokal fått ingripa då 
röstmottagare diskuterat politik i lokalen samt tillfällen när väljare kontaktat 
valadministrationen och ifrågasatt lämpligheten i att för allmänheten väl kända 
förtroendevalda tjänstgjort som röstmottagare.   

För att valnämndens bemanning av förtidsröstningslokaler och vallokaler ska 
närma sig vallagskommitténs rekommendation föreslås därför att det tidigare 
principbeslutet revideras och även innefattar gruppledare i kommunfullmäktige, 
presidier i samtliga styrelser, nämnder, utskott och kommunala bolag samt 
förtroendevalda som har eller har haft uppdrag som administrationen bedömer 
inneburit en större medial uppmärksamhet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-27 
Valnämndens protokoll 2017-10-11, § 11 
Valnämndens protokoll 2018-03-21, § 8 
Vallag (2005:837) 
E-röstning och andra valfrågor, SOU 2013:24 
Valmyndighetens handbok inför EU-valet 2019 
Protokoll från valnämnden i Eslövs kommun 2014-03-13, § 1  
Protokoll från valnämnden i Bjuvs kommun 2019-02-13, § 9 
Protokoll från valnämnden i Svedala kommun 2019-02-12, § 9 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Den som i enlighet med kommunallagens definition är 
förtroendevald får inte utses till röstmottagare.  
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 12-2018, 5-2017 

§ 22 Tolkning av ersättningsbestämmelser: 
kontaktpersoner förtidsröstning 

Valnämndens beslut  
 

1. Den röstmottagare som utses till kontaktperson i röstmottagningslokal 
erhåller ersättning motsvarade två arbetade timmar. 

2. Valnämndens delegationsordning kompletteras med följande: 
Valadministratör bemyndigas utse kontaktpersoner i 
röstmottagningslokal.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl 
i allmänna val ska tolkningar av bestämmelserna göras av valnämnden. 

I varje röstmottagningslokal föreslås att en av röstmottagarna utses till 
kontaktperson. Kontaktpersonen är den som håller löpande kontakt med 
valadministrationen under valperioden. Kontakten kan gälla allt från svårigheter 
att bemanna arbetspass, tillgång till valmaterial eller att en hotfull incident 
inträffat i lokalen.  

Som kompensation för detta extra arbete, utöver röstmottagningen, föreslås en 
kompensation motsvarande två arbetade timmar.  

Förvaltningen föreslår att valadministrationen bemyndigas utse kontaktpersoner 
i röstmottagningslokal på delegation från valnämnden.  

Beslutsunderlag 

Bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl i 
allmänna val, KF 180129, § 7 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): 1) Den röstmottagare som utses till kontaktperson i 
röstmottagningslokal erhåller ersättning motsvarade två arbetade timmar. 2) 
Valnämndens delegationsordning kompletteras med följande: Valadministratör 
bemyndigas utse kontaktpersoner i röstmottagningslokal. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 13-2019 

§ 23      Förordnande av röstmottagare, EU-valet 2019 

Valnämndens beslut  
 

1. Personerna upptagna i bilaga 1, daterad 2019-04-03, version 2, 
förordnas som röstmottagare i vallokal eller röstmottagningslokal på 
valdagen, under förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs.  

Sammanfattning av ärendet 

Valadministrationen föreslår att personerna upptagna i bilaga 1 förordnas som 
röstmottagare i vallokal eller röstmottagningslokal på valdagen, under 
förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, daterad 2019-04-03, version 2 
Bilaga 1, daterad 2019-04-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Personerna upptagna i bilaga 1, daterad 2019-04-03, 
version 2, förordnas som röstmottagare i vallokal eller röstmottagningslokal på 
valdagen, under förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 13-2018 

§ 24 Val av dataskyddsombud 

Valnämndens beslut  
 

1. Niklas Schörling utses till dataskyddsombud för valnämnden från och 
med den 4 april 2019.  

2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Reglerna om dataskyddsombud började gälla samtidigt som 
dataskyddsförordningen, den 25 maj 2018. 

Respektive nämnd/styrelse (s.k. personuppgiftsansvarig) ska utnämna ett 
dataskyddsombud. Malin Vagnér har sedan den 25 maj 2018 varit 
dataskyddsombud för valnämnden. Malin avslutar sin anställning i kommunen 
per den 30 april.  

Som nytt dataskyddsombud föreslås kommunens beredskaps- och 
säkerhetssamordnare Niklas Schörling, att utses.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-27 
VN 180426 § 13 Val av tillfälligt dataskyddsombud 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): 1) Niklas Schörling utses till dataskyddsombud för 
valnämnden från och med den 4 april 2019. 2) Kommunförvaltningen meddelar 
Datainspektionen dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunledningskontoret (NSSG, MNVR, LELE, SAMA, HAHZ, EELS, LAMN) 
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Dnr 10-2019 

§ 25 Information 

Valnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Den 24 och den 25 april hålls utbildning av röstmottagare.  

b) Öppettider för förtidsröstningslokaler under EU-valet (Dnr 2-2019). 

c) Säkerhetsplan inför valet 2019. 

d) Återrapportering från förtidsröstningen avseende omvalet för Falu 
kommunfullmäktige.  

e) Återrapportering från möte med Postnord. 

f) Kommande sammanträden för valnämnden: 2019-05-06, kl. 15.00, 
2019-05-24, kl. 15.30 (preliminärt), 2019-06-18, kl. 14.00 (uppföljning).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 26 Redovisning av delegationsbeslut  

Förslag till beslut i valnämnden 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

En redovisning av fattade delegationsbeslut delades ut vid sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut, daterad  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


