
 
 Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-07 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Smedjan, Nämndhuset, onsdagen den 7 mars 2018 kl 14:30 – 15:00 

Beslutande Ledamöter 

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

 Tjänstgörande ersättare 

 

Övriga närvarande Susanna Göransdotter, kommunsekreterare 

Justerare Mauri Sukuvaara 

Justeringens plats och tid Fredagen 2018-03-16 på Kansliavdelningen  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-8 
 Susanna Göransdotter  

 Ordförande 

  

 Simon Petersson  

 Justerare 

  

 Mauri Sukuvaara  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-07 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-16 Datum då anslaget tas ned 2018-04-07 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Susanna Göransdotter  
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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar eller tillägg.      

 

 



 
 Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 00043-2018  

Röstmottagare 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden ska förordna röstmottagare till förtidsröstningen och 

valdagen 9/9 2018.  

2. Valnämnden ska förordna ordförande och vice ordförande till varje 
valdistrikt. 

3. Vid förtidsröstningen i Folkets Hus i Degerfors ska det vara minst fyra 
röstmottagare.  

4. Vid förtidsröstning i Åtorp och Svartå ska det vara minst tre 
röstmottagare.  

5. Valnämnden delegerar till nämndens ordförande Simon Petersson (V) 
och kommunsekreterare Susanna Göransdotter att förordna fler 
röstmottagare till förtidsröstningen om behov uppstår. 

6. På valdagen ska det finnas fem röstmottagare i respektive valdistrikt.  

7. Valnämnden delegerar till nämndens ordförande Simon Petersson (V) 
och kommunsekreterare Susanna Göransdotter att förordna ersättare 
till röstmottagare om avhopp sker. 

8. Valnämnden delegerar till nämndens ordförande Simon Petersson (V) 
och kommunsekreterare Susanna Göransdotter att entlediga förordnade 
röstmottagare om problem uppstår. 

9. Valnämnden delegerar till nämndens ordförande Simon Petersson (V) 
och kommunsekreterare Susanna Göransdotter att utse reserver till 
röstmottagarna och reserver för rösträkning på valkvällen 9/9 2018. 
Om rösträknare tjänstgör på valkvällen/valnatten utgår ett arvode på 
800 kronor.   

Sammanfattning av ärendet 

I Degerfors kommun finns sju valdistrikt och det behövs fem röstmottagare i 
varje distrikt under valdagen. Föregående val har Strömtorps valdistrikt haft sju 
röstmottagare. En förändring av Strömtorps valdistrikt har gjorts för att 
storleken på distriktet ska minska.  

 

Valdistrikt  Antal röstberättigade 2013-03-01 
Jannelund  1353 
Bossåsen  749 
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Bruket  1153 
Stora Valla  1244 
Strömtorp  1883 
Åtorp  793 
Svartå  502 

Valdistrikt  Ungefärligt antal efter förändring 
Jannelund  1 355 
Bossåsen  1 100 
Bruket  1 173 
Stora Valla  1 273 
Strömtorp  1 400 
Åtorp  776 
Svartå  494 

Bland röstmottagarna ska en ordförande och en vice ordförande väljas till varje 
distrikt. 

I samband med föregående val så köptes valsedelräknare in. Om dessa används 
och fungerar behövs inte rösträknare kallas in. Men om sedelräknarna inte 
skulle fungera kan det behöva kallas in rösträknare.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-28  
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§ 3 Dnr 00043-2018 

Post nord och förtidsröster 

Valnämndens beslut 
Rätten att underteckna avtal med Post nord AB för hantering av förtidsröster 
delegeras till biträdande kommunchef och kanslichef Maria Eriksson.         

Sammanfattning av ärendet 
Post nord AB erbjuder sig att mot ersättning hämta, sortera, räkna och förvara 
förtidsröster under förtidsröstningsperioden. Degerfors kommun har köpt hjälp 
med detta vid valet 2010 och valen 2014 och det har fungerat bra. Alternativet 
är att arbetet ska utföras av egen personal som då behöver köra till Svartå och 
Åtorp dagligen samt arbeta kvällar och helger.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-28       
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§ 4 Dnr 00043-2018 

Utbildning för röstmottagare 

Valnämndens beslut 
1. Alla röstmottagare (även ambulerande), valnämnden och medarbetare 

på kansliavdelningen och andra medarbetare som ska arbeta med valet 
ska genomgå utbildning inför valen. 

2. Sammanträdesarvode betalas ut för tiden som utbildningen tar 
(medarbetare pratar med chef om vilken ersättning som gäller). 

3. Reseersättning kommer att betalas ut för de som har mer än 3 kilometer 
till utbildningsplatsen. 

4. De som inte kan närvara på utbildningstillfällena ska gå igenom 
valmyndighetens utbildningsfilmer och genomföra de kunskapstester 
som valmyndigheten tillhandahåller. Intyg på godkända tester ska 
uppvisas för kommunsekreterare Susanna Göransdotter.        

Sammanfattning av ärendet 

Det är viktigt att samtliga röstmottagare känner sig trygga i sin roll under valen 
och att kunskapsnivån är god. Alla väljare ska kunna få svar på grundläggande 
frågor om val och därför ska alla röstmottagare genomgå utbildning inför valen. 
Detsamma gäller medarbetare på kansliavdelningen eller övrig personal som 
medborgare/väljare kan komma att vända sig till med frågor om valet.  

Om en person får förordnas som röstmottagare med kort varsel eller om det 
finns hinder för att delta på något av utbildningstillfällena kan personen 
genomgå utbildningen på val.se men då ska intyget uppvisas för 
kommunsekreterare.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-28       
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§ 5 Dnr 00043-2018 

Förtidsröstning 

Valnämndens beslut 
1. Förtidsröstning genomförs i Folkets Hus i Degerfors under tiden från 

och med 22 augusti 2018 till och med 9 september 2018. Onsdagar kl. 
9.00–12.00, måndag–fredag kl. 16.00–19.00. Lördag–söndag kl. 10.00–
13.00 utom valdagen 9/9 då förtidsröstningen i Folkets hus pågår kl. 
8.00–20.00. 

2. Förtidsröstning genomförs i Folkets Hus i Svartå 27-31 augusti och 3-7 
september 2018 kl. 16-18 (under förutsättning att Folketshusgruppen 
upplåter lokalen). 

3. Förtidsröstning genomförs i Åtorps utvecklingsgrupps lokaler 27-31 
augusti och 3-7 september 2018 kl. 16-18 (under förutsättning att 
utvecklingsgruppen upplåter lokalen). 

4. För genomförandet av förtidsröstningen i Svartå ska Svartå Folkets 
Husförening tillfrågas och i Åtorp, Åtorps Utvecklingsgrupp. Om 
någon av föreningarna inte har möjlighet att genomföra 
förtidsröstningen delegerar valnämnden till nämndens ordförande 
Simon Petersson (V) och kommunsekreterare Susanna Göransdotter att 
utse mottagare av förtidsröster. 

5. Arvode på 120 kronor per person och timme ska utgå till Svartå Folkets 
Husförening och Åtorps Utvecklingsgrupp för genomförandet av 
förtidsröstningen om de inte vill ha personliga arvoden till 
röstmottagarna. 

6. Ersättning för nyttjande av Svartå Folkets Hus ska utgå till Svartå 
Folkets Husförening. Ersättning för nyttjande av Åtorps 
utvecklingsgrupps lokaler ska utgå till Åtorps utvecklingsgrupp. 

7. Arvode på 120 kronor per person och timme ska utgå till de 
röstmottagare som tar emot förtidsröster. 

8. Arvode för förtidsröstning ska betalas ut för de antal timmar som 
förtidsröstningen pågår samt totalt 0,5 h extra för för- och efterarbete. 

Valnämnden delegerar till nämndens ordförande Simon Petersson (V) och 
kommunsekreterare Susanna Göransdotter att utse mottagare av förtidsröster 
på Folkets Hus i Degerfors.      
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Sammanfattning av ärendet 

Vid det allmänna valet 2014 inkom 2 208 förtidsröster i Degerfors, 143 i Svartå 
och 162 i Åtorp. Förtidsröstningen i Degerfors föreslås ha samma dagar och 
öppettider som vid 2014. I utvärderingen framkom emellertid att det vore 
önskvärt med fyra personer/pass så det vid behov kan ordnas två köer. I Svartå 
och Åtorp var det förtidsröstning vardagar kl. 16-18 i två veckor.  

Vid valet 2014 ansvarade Åtorps utvecklingsgrupp för genomförandet av 
förtidsröstningen. De fick utbildning från kansliavdelningen, genomförde 
förtidsröstningen och valnämnden bekostade lokalhyra och ersättning för 
arbetsinsatsen gick till föreningen. 

I Svartå fungerade valet 2010 på samma sätt som i Åtorp, men vid valen 2014 
önskade föreningen och röstmottagarna att arvodena för arbetet utbetalades till 
personerna och inte föreningen.  

Ingen av föreningarna har ännu återkopplat hur de önskar hantera valet 2018 i 
detalj, varför den frågan behöver lösas under våren. 

I den nya vallagen finns det krav på kommunen att ha minst en 
förtidsröstningslokal öppen under hela valdagen (samma tid som vallokalerna). 
Därför behöver förtidsröstningen den 9/9 2018 utökas till kl. 8.00 – 20.00.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-28       
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§ 6 Dnr 00043-2018 

Värdeförsändelser 

Valnämndens beslut 
Följande personer förordnas som behöriga att kvittera ut värdeförsändelser från 
Posten innehållande röster: 

Namn Titel 

Susanna Göransdotter Kommunsekreterare 

Annica Blomgren Arkivarie/registrator 

Marianne Andersson Nämndsekreterare 

Mirja Hakkarainen Nämndsekreterare 

Sammanfattning av ärendet 

För att kvittera ut värdeförsändelser från posten måste valnämnden besluta om 
vilka personer som har rätt att göra detta.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-28       
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§ 7 Dnr 00043-2018 

Vallokaler 

Valnämndens beslut 
1. Brukets skola, Stora Vallaskolan, Folkets Hus i Degerfors, Folkets Hus i 

Svartå, Parkskolan, Strömtorpsskolan och Åtorps skola ska användas 
vid de allmänna valen 2018 och vid valet till Europaparlamentet 2019. 

2. Alla vallokaler ska vara öppna kl. 8.00–21.00 på valdagen vid valet till 
Europaparlamentet och kl. 8.00–20.00 på valdagen vi de allmänna valen.      

Sammanfattning av ärendet 

De sju vallokaler (Brukets skola, Stora Vallaskolan, Folkets Hus i Degerfors, 
Folkets Hus i Svartå, Parkskolan, Strömtorpsskolan och Åtorps skola) som 
användes vid valen 2014 är alla välfungerande vallokaler som är anpassade för 
tillgänglighet för alla. 

Enligt Valmyndighetens riktlinjer ska vallokalerna som huvudregel vara öppna 
mellan kl. 8.00 och 21.00 på valdagen vid valet till Europaparlamentet och kl. 
8.00–20.00 på valdagen vi de allmänna valen.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-28       
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§ 8 Dnr 00037-2018  

Anpassning till nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
och val av dataskyddsombud för valnämnden 

Valnämndens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till den nya 
dataskyddslagstiftningen. 

Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för valnämnden från och med 2018-
05-25.   

Sammanfattning av ärendet 
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 
inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 
tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 
unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 
modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 
nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-22      

Skickas till 
Dataskyddsombud 

Biträdande kommunchef och kanslichef  

 


