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Plats och tid Smedjan, Nämndhuset, torsdagen den 3 maj 2018 kl 15:00 – 15:45 

Beslutande Ledamöter 

Simon Petersson (V), Ordförande 
Anneli Mylly (V), 1:e vice ordförande 
Jeannette Rasko (S) 

 Tjänstgörande ersättare 

Monica Littorin (V) (för Mauri Sukuvaara(V)) 

Övriga närvarande Susanna Göransdotter, kommunsekreterare 

Justerare Jeannette Rasko 

Justeringens plats och tid Fredagen, 2018-05-04 på Kansliavdelningen 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 17-23 
 Susanna Göransdotter  

 Ordförande 

  

 Simon Petersson  

 Justerare 

  

 Jeannette Rasko  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-03 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-07 Datum då anslaget tas ned 2018-05-28 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Susanna Göransdotter  
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§ 17 Dnr 7158  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 

 Instruktion för ordförande, vice ordförande och röstmottagare 
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§ 18 Dnr 00082-2018  

Dokumenthanteringsplan för valnämnden 

Valnämndens beslut 
Dokumenthanteringsplan för valnämnden fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

I arkivlagen 6 § 1p. står följande angivet om dokumenthanteringsplaner: 

"Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens 
handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan)." 

En överblickbar och planmässig dokumenthanteringsplan underlättar arbetet 
och förbättrar allmänhetens möjligheter att återsöka information som lagras hos 
myndigheten. En dokumenthanteringsplan redovisar hur förvaltningen 
dokumenterar sin verksamhet, d. v. s. vilka handlingar som förekommer och 
hur de ska hanteras. En dokumenthanteringsplan är också ett bra sätt att leva 
upp till de krav på dokumentation av myndighetens verksamhet som följer av 
lag. 

En dokumenthanteringsplan blir på samma gång: 

 plan över myndighetens handlingar 

 bevarandeplan för arkivalier 

 gallringsplan för arkivalier 

En dokumenthanteringsplan bör inte baseras på organisationen utan på 
verksamheten.  Den blir en katalog över de typer av handlingar som 
förekommer inom respektive verksamhet. Förändringar av organisationen eller 
av någon arbetsrutin får ofta konsekvenser för arkivbildningen. Det är viktigt 
att de arkivansvariga och arkivredogörare är uppmärksamma på förändringar 
och håller dokumenthanteringsplanen aktuell. 

Det ska finnas en kopia av den senaste dokumenthanteringsplanen hos 
centralarkivet.       

Beslutsunderlag 

Förslag på dokumenthanteringsplan, 2018-03-06 

Dokumenthanteringsplan, 2010      

Skickas till 
Arkivmyndigheten  
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§ 19 Dnr 00043-2018  

Diskussion om ambulerande röstmottagare och 
institutionsröstning 

Valnämndens beslut 
Valnämnden tackar Susanna Göransdotter, kommunsekreterare, för 
informationen. Ärendet återkommer på nästa sammanträde med valnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Föregående val har Degerfors kommun tillhandahållit både institutionsröstning 
på kommunens vårdboenden och kommunala bud. Nytt för valen 2018 är att 
de kommunala buden har ersatts med ambulerande röstmottagare. Tidigare år 
har nyttjandegraden för institutionsröstning inte varit särskilt hög.   

Valnämnden diskuterar därför möjligheten att förordna ambulerande 
röstmottagare som också kan åka till vårdboenden och hjälpa de boende med 
röstning på tider som passar dem.    
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§ 20 Dnr 00043-2018 

Information om budget för val 2018 

Valnämndens beslut 
Valnämnden tackar Susanna Göransdotter, kommunsekreterare, för 
informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens budget består av två delar, ett anslag från kommunfullmäktige 
och ett statsanslag. Totalt omfattar valnämndens budget 2018 514 000 kr. 

Kostnaderna för valnämnden är främst arvodeskostnader för valnämnd och 
röstmottagare. Valnämnden har också kostnader för avtal med PostNord om 
transport och förvaring av förtidsröster, städ av lokaler, larm och förplägnad 
för röstmottagare.        
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§ 21 Dnr 00043-2018 

Förordnande av ordförande och vice ordförande i 
vallokaler 2018 - handlingar på mötet 

Valnämndens beslut 
1. Följande personer utses till ordförande/vice ordförande i valdistrikten: 

Valdistrikt Ordförande Johan Nilsson 

Bossåsen Vice ordförande  Marielle Nilsson 

   

Valdistrikt  Ordförande Iréne Tåqvist 

Bruket Vice ordförande  Anette Enqvist 

   

Valdistrikt Ordförande Annica Blomgren 

Jannelund Vice ordförande  Jerry Goude  

   

Valdistrikt Ordförande Lisbeth Olsson 

Stora Valla Vice ordförande  Annika Lundqvist 

   

Valdistrikt Ordförande Kristina Sandberg 

Strömtorp Vice ordförande   

   

Valdistrikt Ordförande Anne-Charlotte Hedenquist 

Svartå Vice ordförande  Evert Karlsson 

   

Valdistrikt Ordförande Marianne Gunnarsson 

Åtorp Vice ordförande  Lina Nilsson 

 

2. Rätten att utse ersättare för ordförande/vice ordförande och tillsätta 
vakanta platser delegeras till valnämndens ordförande Simon Petersson (V) 
och kommunsekreterare Susanna Göransdotter.  

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska utse ordförande och vice ordförande i valdistrikten. Där det 
saknas personer får ordföranden och kommunsekreterare förordna 
ordförande/vice ordförande.      
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§ 22 Dnr 00043-2018 

Information från valsamordnarträff och möte med 
Polisen om valsäkerhet 2018 

Valnämndens beslut 
Valnämnden tackar Susanna Göransdotter, kommunsekreterare för 
informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 27 april var det valsamordnarträff för länets alla kommuner i Hällefors. 
Med på mötet var Polisens valpolis för Polisregion bergslagen/Örebro.       
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§ 23 Dnr 00043-2018 

Instruktioner för ordförande, vice ordförande och 
röstmottagare 

Valnämndens beslut 
Valnämndens ordförande Simon Petersson (V), får fastställa instruktionerna för 
ordförande, vice ordförande och röstmottagare så de är klara innan 
utbildningarna 23 och 31 maj.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har arbetat fram förslag på instruktioner för de olika funktioner 
som arbetar med val. Detta har gjorts för att det ska vara tydligt för alla som 
arbetar med val vad som förväntas av respektive person och funktion.       

Beslutsunderlag 

Förslag på instruktion för ordförande, vice ordförande och röstmottagare, 
2018-05-02      

 

 


