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Bevis om anslag av protokoll
Valnämndens protokoll från sammanträdet 2018-05-02 är justerat.
Anslagsdag

2018-05-09

Anslaget tas ner

2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift
………………………………………………………
Fredrik Pettersson
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§ 33

Dnr 292815

Justering av protokoll
Valnämndens beslut
Valnämnden utser Bengt-Göran Sandell till att justera protokollet.
Bakgrund
Valnämnden ska besluta vem som ska justera protokollet utöver ordförande.
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§ 34

Dnr 2018-00008

Information om innehåll i utbildning för röstmottagare
Valnämndens beslut
1 . Valnämnden beslutar att i huvudsak använda valmyndighetens
utbildningsmaterial till utbildningen av röstmottagare. Utbildningen ska även
ta upp sådant som är specifikt för Växjö kommun.
2 . Valnämnden godkänner att en webb/distans-utbildning som ska
genomgås av de som inte kan närvara vid ordinarie utbildning.
Bakgrund
Fredrik Pettersson, sekreterare, informerar om valnämndens utbildning för
röstmottagare som ska hållas i augusti. Pettersson presenterar förslag på vad
som ska gås igenom vid utbildningen samt presenterar ett förslag till en
webb/distans-utbildning för de som inte kan komma vid ordinarie
utbildningstillfälle.
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§ 35

Dnr 293198

Information om budget för valnämnden 2019
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Carina Elmefall, kanslichef, informerar om förutsättningarna för 2019 års
verksamhet med anledning av stundande budgetberedningar inom
kommunkoncernen. Elmefall konstaterar att det är svårt att jämföra
kostnaderna för 2019 med 2018 eftersom de flesta kostnader för årets val
inte uppkommit ännu. I stort sett samma organisation krävs för att
genomföra ett EU-val som ett val till riksdag, kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige. Valkansliet gör dock bedömningen att det kommer bli
lägre kostnader 2019 bland annat på grund av minskade lönekostnader och
färre engångsinköp som gjorts inför valet 2018. En osäkerhetsfaktor är dock
nya bestämmelser i vallagen angående valsedlarnas presentation som kan
innebära ökade kostnader. Sammanfattningsvis bedömer valkansliet att
budgeten för valnämnden 2019 som minimum bör vara 1,8 miljoner kronor.
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§ 36

Dnr 293207

Beslut om lokal för förtidsröstning samt annan aktuell
information
Valnämndens beslut
1 . Valnämnden beslutar att istället för på Stortorget anordna förtidsröstning
på Smålands museum, Södra Järnvägsgatan 2, under följande tider under
perioden 22 augusti till 8 september:
Måndag – Fredag: 10.00 – 18.00
Lördagar: 10.00 – 14.00
2 . I övrigt noterar valnämnden informationen.
Bakgrund
Fredrik Pettersson, sekreterare, informerar om aktuella ärenden i
valprocessen.
Pettersson informerar om läget angående eventuell förtidsröstning vid
Stortorget i Växjö och meddelar att på grund av olika omständigheter, bland
annat matmässan och parkeringssituationen på torget med anledning av
busshållplatserna på Kronobergsgatan, är det vid valet 2018 inte möjligt att
anordna förtidsröstning där. Pettersson presenterar de alternativ som återstår
efter att valkansliet genomfört en omfattande inventering av lokaler vid
Stortorget. Valkansliet föreslår att förtidsröstningen istället förläggs till
Smålands museum på Södra Järnvägsgatan 2 under samma tider som tidigare
beslutats. En alternativ plats kunde vara att använda valboden vid Norrtulls
parkering. Detta alternativ bedöms dock som sämre av flera anledningar,
bland annat ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt.
Pettersson informerar om bemanningen i distrikten Araby och Dalbo C som
båda har Centrumskolan som vallokal. Pettersson informerar även om
planeringen av utkörning av valmaterial, kommunikationen med
länsstyrelsen på valnatten samt om rösträtt för personer som inte är svenska
medborgare.
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Yrkanden
Benny Johansson (M):
1 . Valnämnden beslutar att istället för på Stortorget anordna förtidsröstning
på Smålands museum, Södra Järnvägsgatan 2, under följande tider under
perioden 22 augusti till 8 september:
Måndag – Fredag: 10.00 – 18.00
Lördagar: 10.00 – 14.00
2 . I övrigt noterar valnämnden informationen.
Beslutsordning
Ordförande Benny Johansson frågar om yrkandet kan antas och konstaterar
att valnämnden beslutar enligt det egna yrkandet.
Beslutet skickas till
För kännedom
Smålands museum
Berörda röstmottagare
Tekniska förvaltningen
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§ 37

Dnr 2018-00010

Organisation och förordnande av ambulerande
röstmottagare
Valnämndens beslut
1 . a) Valnämnden förordnar följande personer som ambulerande
röstmottagare:
Fredrik Pettersson, Martin Fransson, Carina Elmefall. Samtliga arbetar på
kommunkansliet på kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun.
b) Valnämnden förordnar, under förutsättning att de genomgår utbildning,
följande personer som ambulerande röstmottagare:
Erika Gustavsson, Martin Ljungberg, Anette Fredriksen, Anna Carlsson,
Sara Ullman, Monica Sandberg, Hanna Fransson, Katarina Bengtsson Loby
och Maria Franzén Rönn. Samtliga arbetar på kommunkansliet på
kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun.
c) Valnämnden bemyndigar nämndens ordförande att för valet 2018 förordna
fler ambulerande röstmottagare vid behov.
2 . a) Ambulerande röstmottagare anställda av Växjö kommun får ingen
ersättning utöver ordinarie lön.
b) Ambulerande röstmottagare som inte är anställda av Växjö kommun
erhåller arvode enligt dokumentet Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
(inkl. milersättning), antaget av kommunfullmäktige.
3 . a) Den ambulerande röstmottagningen i Växjö kommun genomförs enligt
överenskommelse mellan den person som är i behov och valkansliet på
vardagar mellan kl. 10.00 – 17.00, under perioden 22 augusti till 7
september.
b) Den ambulerande röstmottagningen är även tillgänglig på valdagen den 9
september mellan kl.08.00 till 20.00. Tjänsten kan endast erbjudas om
valkansliet hinner ta emot rösten före klockan 20.00.
4 . Den ambulerande röstmottagningen är ”kopplad” till röstningslokalen
Stadsbiblioteket. Det innebär att röster som tagits emot av ambulerande
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röstmottagare lämnas till röstningslokalen på Stadsbiblioteket. I den dagliga
rapporteringen till valmyndigheten görs ingen skillnad på röster mottagna på
Stadsbiblioteket eller via ambulerande röstmottagare. Den ambulerande
röstmottagningen ska dock ha en egen väljarförteckning för att kunna
redovisa antalet mottagna röster efter valet.
Bakgrund
Enligt nya bestämmelser i vallagen inför 2018 års val ska
”Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina
valsedlar till ambulerande röstmottagare.
Vid röstmottagning enligt första stycket gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna om röstning och röstmottagning i detta kapitel och 8 kap.
och bestämmelserna om röstmottagning i röstningslokal i 10 kap. Lag
(2014:301).”
Växjö kommun ska således erbjuda ambulerande röstmottagare under
förtidsröstningsperioden och på valdagen. Exakt hur organisationen kring
detta ska se ut är upp till varje kommun.
Ambulerande röstmottagare ska i princip ha med sig samma materiel som
finns i en vanlig röstningslokal. Materielen måste av praktiska skäl anpassas
för att lätt kunna bära med sig och tas med in i människors hem.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 5 mars 2018 redogjort för ärendet och
lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att vallagen inte preciserar
några krav kring öppettider för den ambulerande röstmottagningen.
Valkansliet gör därför bedömningen att det mest kostnadseffektiva för
kommunen är att personal på kommunkansliet genomför den ambulerande
röstmottagningen under arbetstid under förtidsröstningsperioden. Vår
bedömning är att det även ger en bra tillgänglighet för de personer som kan
tänkas vara i behov av tjänsten.
Eftersom vallagen kräver att minst en förtidsröstningslokal är öppen under
hela tiden ordinarie vallokaler är öppna på valdagen gör vi bedömningen att
det är rimligt att även ambulerande röstmottagare finns tillgängliga under
samma tider. En röst måste dock tas emot före klockan 20.00, så en inbyggd
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begränsning kommer uppstå beroende på när personen som är i behov av
tjänsten hör av sig och antalet lediga ambulerande röstmottagare.
Det kan bli aktuellt att förordna ambulerande röstmottagare som inte är
anställda av kommunen beroende på vilket tryck tjänsten kommer innebära.
Om så blir fallet föreslår valkansliet att dessa personer får ersättning enligt
dokumentet Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda, antaget av
kommunfullmäktige.
Eftersom detta är första gången ambulerande röstmottagare finns är det svårt
att bedöma hur många som kommer efterfråga tjänsten. Tidigare erfarenheter
av kommunala bud har dock visat att det inte finns någon större efterfrågan.
Beroende på informationsinsatser och övrig uppmärksamhet kan det
möjligen öka något.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Valkansliet
För kännedom
Berörda röstmottagare
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§ 38

Dnr 2018-00012

Checklista för ordförande i vallokal
Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner förslag till Checklista för ordförande i vallokal
daterad 2018-04-05.
Bakgrund
Valkansliet har på uppdrag av valnämndens presidium tagit fram ett förslag
till checklista för ordförande i vallokal.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har lämnat ett förslag på en checklista för ordförande i
vallokal. Dokumentet är tänkt som ett hjälpmedel för ordförandena utöver
den ordinarie utbildningen. Det ökar också tydligheten kring vad som
förväntas av en ordförande i ett valdistrikt i Växjö kommun.
Beslutet skickas til
Ordförandena i valdistrikten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
12 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2018-05-02

§ 39

Dnr 2017-00008

Ändring av öppethållande i Stadsbiblioteket vid
förtidsröstningen
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att Stadsbiblioteket ska, utöver tidigare beslutade
öppettider, vara öppet för förtidsröstning även söndagen den 26 augusti och
söndagen den 2 september mellan klockan 12.00 – 15.00.
Bakgrund
I vallagen 4 kap. § 24 stipuleras att ”kommunen bestämmer vilka dagar och
tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning. I varje kommun som
valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje dag under den
tid som röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen har
anordnat.”
Ovan lydelse är ny inför 2018 års val och hade inte uppmärksammats av
valkansliet när öppettider för förtidsröstningen beslutades om. Alla
kommuner är således skyldiga att ha öppet för förtidsröstning i minst en
röstningslokal under alla dagar under förtidsröstningsperioden 22 augusti till
9 september.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 11 april 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att valkansliet av ovan
nämnda anledning föreslår att Växjö kommun söndagarna 26 augusti och 2
september anordnar förtidsröstning i Stadsbiblioteket mellan klockan 12.00 –
15.00.
Valkansliet har informerat kultur- och fritidsförvaltningen om ändringen.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer behöva ta in en extra personal den
26 augusti då Stadsbiblioteket då inte är öppet i övrigt. Den 2 september är
ordinarie verksamhet i Stadsbiblioteket öppet mellan 12-16. Valnämnden
kommer att betala kultur- och fritidsnämndens kostnad för extra personal den
26 augusti samt eventuella extra städkostnader.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Valkansliet
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För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 40

Dnr 2018-00013

Dataskyddsombud för valnämnden
Valnämndens beslut
1. Nämnden utser Marcus Holmqvist till dataskyddsombud enligt artikel 37
dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för nämndens/styrelsens
personuppgiftsbehandling från och med 25 maj 2018.
2. Nämnden noterar att Martin Franssons uppdrag som
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL) upphör 25 maj
2018.
3. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utse en ansvarig
kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom förvaltningen.
4. Nämnden beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter till kanslichefen.
5. Nämnden beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till
förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av
personuppgifter till kanslichefen.
6. Nämnden beslutar att delegera rätten att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal till kanslichefen.
7. Förvaltningen ska regelbundet rapportera till nämnden om arbetet med
behandlingen av personuppgifter.
Punkterna 4-6 i detta beslut innebär tillägg i valnämndens
delegationsordning.
Bakgrund
Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller
regler för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla
25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen
kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella
regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.
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Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i nuvarande
personuppgiftslag. På samma sätt som idag får man till exempel behandla
personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla
ett avtal eller efter en intresseavvägning. De registrerade kommer även i
fortsättningen att ha rätt att få information om den
personuppgiftsbehandlingen som sker och den som behandlar
personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna
skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung,
politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.
Beslutsunderlag
Kommunchefen har i en skrivelse den 29 mars 2018 redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att den nya
dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av engelskans
General Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018. Förordningen
ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Dataskyddsförordningen är en uppdatering av personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen innebär också en skärpning av kraven på att skydda
personuppgifter i det nya digitala samhället. Bland annat införs möjligheten
att utdöma ekonomiska sanktioner mot personuppgiftsansvariga som bryter
mot dataskyddsförordningens regler.
För att lagen ska uppfyllas måste nämnd/styrelse fatta ett antal formella
beslut före lagens ikraftträdande. Detta redovisas under ”bedömning”.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningschef
För kännedom
Dataskyddsombudet
Nuvarande PuL-ombud
Datainspektionen (särskild blankett)
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§ 41

Dnr 293118

Tidplan
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Tidplanen för de förberedelser som görs inför 2018 års RKL-val presenteras
för valnämnden. Status för olika processer uppdateras inför varje
nämndsammanträde och förändringar i tidplanen förs in.
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§ 42

Dnr 2018-00002

Valmyndighetens nyhetsbrev
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar redovisningen.
Bakgrund
Valmyndighetens nyhetsbrev nummer 4 och 5 för 2018 redovisas för
valnämnden.
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§ 43

Dnr 2018-00001

Meddelanden
Valnämndens beslut
Valnämnden noterar redovisningen av inkomna och upprättade
handlingar av intresse.
Bakgrund
Följande information av intresse har inkommit till valnämnden samt skickats
från valkansliet sen föregående sammanträde:
• Svar till HSV på fråga om tillgängligheten i vallokalerna vid höstens
val.
• Kommunfullmäktiges beslut i § 90/2018 om Revisorernas granskning
av projektet Sandvik 3.
• Kommunfullmäktiges beslut i § 89/2018 om integrationsplan för
Växjö kommunkoncern.
• Kommunstyrelsens beslut i § 145/2018 om Justitiedepartementets
remiss av Stärkt skydd för valhemligheten.
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§ 44

Dnr 292816

Övrigt
•

Valnämnden diskuterar länsstyrelsens utbildning för länets
valnämnder som anordnades den 19 april på stadshotellet.

•

Valnämnden bestämmer att dela upp sin närvaro på utbildningarna
för röstmottagare enligt följande:
16 augusti: Benny Johansson och Bengt-Göran Sandell.
27 augusti: Benny Johansson, Emelie Öberg, Hannington Lubwama
och Tobias Adersjö.
28 augusti: Bengt-Göran Sandell, Nils-Erik Carlström och Ulla
Svensson.
29 augusti: Yvonne Ekaremål och Benny Johansson.
30 augusti: Bengt-Göran Sandell och Patricia Aguilera.

•

Ordförande Benny Johansson meddelar att valnämnden vid
kommande sammanträde kommer behandla ett ärende om regler och
etikett vid partiernas aktivitet vid röstmottagningsställen i Växjö
kommun vid valet 2018.

•

Ordförande Johansson meddelar även att nämnden vid junisammanträdet ska planera sina arbetstider på valdagen den 9
september.
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