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Tid och plats

2018-08-15, kl 10:00– 11:00. Kommunhuset i Broby

Närvarande

Thomas Bengtsson (C), ordförande

Ledamöter

Tommy Johansson (S)
Jörgen Strand (M)
Per Af Forselles (S)
Anders Bengtsson (S)

Övriga närvarande

Andreas Sjölin, kommunsekreterare

Justerare

Tommy Johansson (S)
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 15 augusti 2018

Justeringens utförande

Onsdag den 15 augusti 2018
Paragrafer 11 – 18

Underskrifter
Sekreterare
Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Ordförande

Thomas Bengtsson (C)

Justerare

Tommy Johansson (S)

Utdragsbestyrkande

Sid 2/18
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 3/18
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-15

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-15

Datum då anslaget tas ned

2018-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Stab

Underskrift
Andreas Sjölin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 4/18
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§11

Kvittering av förtidsröster och lantbrevbärarröster
Dnr VN 2018/00013
Valnämndens beslut
-

Rätt att kvittera ut kommunexterna förtidsröster från PostNord AB har följande
personer:
Andreas Sjölin, kommunsekreterare
Emelie Nilsson, registrator
Carina Björk, registrator
Mikael Torberntsson, stabschef
Larry Tvingmark, vaktmästare
Thomas Bengtsson, Valnämndens ordförande
Tommy Johansson, Valnämndens vice ordförande
Johan Larsson, kundvärd
Therese Nilsson, kundvärd

Sammanfattning
Under förtidsröstningen samt på valdagen kommer PostNord AB att leverera externa
förtidsröster som kommer till Östra Göinge kommun från väljare bosatta i kommunen som
förtidsröstat på andra håll i landet. Ett antal personer på förvaltningen samt i Valnämnden
behöver få rätt av Valnämnden att kvittera ut dem för nämndens räkning.

Yrkanden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 5/18
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Tommy Johansson (S) yrkar ändring på förvaltningens förslag med att rätten att kvittera ut
lantbrevbärarröster stryks då sådana ska lämnas in i röstningslokal.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Tommy
Johanssons (S) ändringsyrkande.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 augusti 2018

Protokollet skickas till
PostNord AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 6/18
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§12

Lokaler för förtidsröster
Dnr VN 2018/00016
Valnämndens beslut
-

Förtidsröstning inför riksdags-, landstings- och kommunvalet den 9 september 2018
sker i följande lokaler och tider:
Röstningslokalen i Broby bibliotek har öppet på vardagar från och med onsdag den 22
augusti till och med fredag den 7 september 2018 mellan 15:00 och 19:00.
Röstningslokalen i Broby bibliotek har öppet lördagarna den 25 augusti mellan 12:00
och 15:00, lördagarna, 1 september och 8 september 2018 mellan 10:00 och 13:00.
Röstningslokalen i Broby bibliotek har öppet söndagarna den 26 augusti och 2
september 2018 mellan 12:00 och 15:00.
Röstningslokalen i Glimåkra bibliotek har öppet måndag den 3 september 2018 mellan
15:00 och 19:00 samt onsdag den 5 september 2018 mellan 13:00 och 16:00.
Röstningslokalen i Hanaskogs bibliotek har öppet tisdag den 4 september 2018 mellan
15:00 och 19:00 samt torsdag den 6 september 2018 mellan 13:00 och 16:00.
Röstningslokalen i Knislinge bibliotek har öppet tisdag den 4 september 2018 mellan
13:00 och 16:00 samt torsdag den 6 september 2018 mellan 15:00 och 19:00.
Röstningslokalen i Sibbhults bibliotek har öppet tisdag den 4 september 2018 mellan
09:000 och 13:00 samt torsdag den 6 september 2018 mellan 15:00 och 19:00.
Förtidsröstning sker på valdagen den 9 september 2018 i kommunhuset i Broby
mellan 08:00 och 20:00.
Valnämndens beslut den 26 mars 2018 § 6, första beslutsatsen, upphävs.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 7/18
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Sammanfattning
Valnämnden beslutade i mars 2018 att kommunens kommunala bibliotek ska vara
röstningslokaler under ordinarie öppettider de 18 dagar förtidsröstningen pågår. På grund av
de nya kraven i vallagen att två röstmottagare, istället för en som tidigare, nu ska bemanna
röstningslokaler. Som en konsekvens av detta är det inte längre tillräckligt att den
tjänstgörande bibliotekarien för dagen är röstmottagare. Valnämnden fick därför bemanna upp
varje bibliotek med en eller två röstmottagare som annars bara skulle ha tjänstgjort på
valdagen, utöver bibliotekarien. Det enda sättet att uppfylla vallagens krav, utifrån antalet
frivilliga att motta röster under förtidsröstningen, är att minska antalet öppna röstningslokaler
så att endast Broby har öppet samtliga tre veckor och minska antalet timmar varje lokal har
öppet.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 augusti 2018

Protokollet skickas till
PostNord AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 8/18
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§13

Hantering av valsedlar utöver Vallagens krav
Dnr VN 2018/00019
Valnämndens beslut
-

Valsedlar från partier, som inte uppfyller vallagens krav för att Valnämnden ska lägga
ut och ansvara för dem, får läggas ut av partierna på egen hand.

Sammanfattning
Vallagen ger Valnämnden i en kommun skyldighet att lägga ut partivalsedlar utan namngivna
kandidater för partier som i föregående riksdagsval fick över en procent av rösterna i hela
landet eller blev invalt i det lokala Kommunfullmäktige. Övriga partier kan själva lägga ut
sina valsedlar i röstnings- och vallokalerna men Valnämnden ansvarar då inte för dem.
Flera partier har efterfrågat att Valnämnden i Östra Göinge kommun självmant ska ta på sig
att lägga ut och ansvara även för deras valsedlar. Bedömningen är dock att det inte är lämpligt
i detta val då röstmottagarnas huvudfokus bör vara att ta emot och hantera röster.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 augusti 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 9/18
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§14

Placering av valsedlar
Dnr VN 2018/00015
Valnämndens beslut
-

Partivalsedlar som Valnämnden ska lägga ut i valsedelställ och ansvara för i
röstningslokaler och vallokaler, i riksdags-, landstings- och kommunvalet den 9
september 2018, ska placeras enligt bifogat förslag från Valmyndigheten.
Valsedlar som partier själva lägger ut i röstningslokaler och vallokaler placeras i ett
separat valsedelställ.

Sammanfattning
Enligt vallagen ska Valnämnden ansvara för att partivalsedlar utan namngivna kandidater ska
läggas ut i röstningslokaler och vallokaler, förutsatt att ett parti i föregående val antingen fick
minst en procent av rösterna i riksdagsvalet eller blev invalt i det lokala kommunfullmäktige.
Valnämnden ansvarar för ordningen bland dessa och ska därmed läggas ut på ett likvärdigt
sätt. Valmyndigheten föreslog inför valet 2014 att valsedlar, i ett valsedelställ, läggs ut i
bokstavsordning från vänster samt uppifrån och ned.
Partier som fått mindre än en procent av rösterna i föregående val och inte blivit invalt i
fullmäktige kan själva lägga ut valsedlar. De placeras då i separata valsedelställ och ska inte
blandas med de Valnämnden ansvarar för.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 10/18
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På samma sätt kan partier som enligt vallagen ska få sina partivalsedlar utan kandidater
utlagda, själva komma till lokalen och lägga ut valsedlar med namngivna kandidater på. De
ska också placeras i separata valsedelställ.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 augusti 2018
Förslag från Valmyndigheten från 2014

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 11/18
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§15

Förordnande av röstmottagare till förtidsröstning
Dnr VN 2018/00017
Valnämndens beslut
-

Valnämnden utser röstmottagare vid förtidsröstningen mellan 22 augusti till och med 9
september 2018 enligt bifogat förslag.
förordnas att tjänstgöra som
röstmottagare i Glimåkra valdistrikt på valdagen den 9 september 2018.

Sammanfattning
I förtidsröstningen har 36 röstmottagare som ska tjänstgöra på valdagen den 9 september 2018
även anmält sig för att tjänstgöra ett eller flera pass som röstmottagare i förtidsröstningen.
Dessa behöver nu utses.
Bibliotekarierna på kommunens bibliotek ska även fungera som röstmottagare i
förtidsröstningen, då biblioteken utgör lokaler för förtidsröstning.
Ledamöter från Valnämnden samt tjänstemän på Staben behöver också utses för tjänstgöring i
kommunhuset på valdagen samt som inhoppare vid vakanser.
Utöver detta ska en ny ordinarie röstmottagare väljas som efterträdare för en röstmottagare i
Glimåkra valdistrikt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 12/18
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Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 augusti 2018
Förslag till röstmottagare

Protokollet skickas till
Berörda

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 13/18

Protokoll - Valnämnden
2018-08-15

§16

Förordnande av ambulerande röstmottagare
Dnr VN 2018/00014
Valnämndens beslut
-

Jörgen Strand, ledamot i Valnämnden, förordnas till ambulerande röstmottagare.

Sammanfattning
Sedan tidigare är ordförande Thomas Bengtsson och vice ordförande Tommy Johansson
ambulerande röstmottagare. En tredje person bör utses för att förebygga situationer där ingen
kan.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 augusti 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 14/18
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§17

Måltid på valdag
Dnr VN 2018/00018
Valnämndens beslut
-

Verksamhetsområdet Stab får i uppdrag att beställa smörgåstårta och dryck

Sammanfattning
Under valdagen har röstmottagarna rätt till en måltid på Valnämndens bekostnad, vilket
levereras till vallokalerna. Verksamhetsområdet Stab får i uppdrag att göra beställningen

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 augusti 2018

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 15/18
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§18

Antagande av Valnämndens delegationsordning
Dnr VN 2018/00020
Valnämndens beslut
-

Förslaget till ny delegationsordning för Valnämnden antas.

Sammanfattning
Valnämnden är en nämnd i kommunallagens mening och kan därför delegera sin
beslutanderätt till tjänstemän och enskilda förtroendevalda. Valnämnden har inte gjort detta,
men behov finns. Det finns inget större behov av att delegera de vanliga standardbesluten
kring genomförandet av valet som Valnämnden fattas då det ryms mer än väl inom de fåtal
sammanträden Valnämnden har inför valen. Däremot bör nedanstående av
tidseffektivetsmässiga skäl delegeras.
Ordförandebeslut
Ordföranden kan enligt kommunallagen fatta beslut i en nämnds ställe när nämndens beslut
inte hinner inväntas, och det bör reglereras i en delegationsordning. Det har Valnämndens
ordförande gjort vid några tillfällen och det kan även uppstå behov av hastiga beslut i
samband med valet. Vice ordförande har samma befogenhet vid ordförandens frånfall.
Allmänna handlingar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 16/18
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Valnämnden har ett litet diarium som man kan begära ut allmänna handlingar ifrån. Beslut att
antingen lämna ut handlingen med förbehåll eller avslå begäran är ett myndighetsbeslut och
bör delegeras på samma sätt som i övriga nämnder, dvs till förvaltningsnivå.
Överklaganden
I samband med att en beslutsfattares beslut upphävs eller ändras av övre instans finns det
ibland behov av att överklaga det beslutet, att yttra sig samt att eventuellt begära inhibition.
Då verksamhetsområdeschef och ordförande är de delegater som ges delegation bör ”delegat i
ursprungsbeslut” ha rätt att överklaga, yttra och inhibera egna ärenden. Om beslut fattat av
Valnämnden överklagas hanteras detta av Valnämnden.
Om Valnämndens eller delegats beslut överklagas ska överklagandet rättidsprövas, behovet av
omprövning ska bedömas, eventuellt sker omprövning och ändring av beslut, och om det inte
gör det ska överklagandet beslutas att skickas vidare till prövningsinstans.
Att rättidspröva, bedöma behovet av omprövning, samt sända vidare överklaganden av
Valnämndens beslut kan skötas av ansvarig verksamhetsområdeschef, för tillfället stabschef i
nuvarande organisation. Om beslutet bedöms behöva omprövas av stabschef kan dock enligt
lag endast Valnämden sedan faktiskt ompröva beslutet.
För beslut som överklagats där en delegat fattat beslutet bör delegaten även kunna ompröva
sitt eget beslut.
Dataskydd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 17/18
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EU:s dataskyddsförordning (GDPR) reglererar hur en juridisk person (så kallad
personuppgifsansvarig) ska behandla personuppgifter från enskilda. De ska vid behov anlita
andra företag eller myndigheter som hjälper till att behandla uppgifterna (så kallade
personuppgiftsbiträden). En personuppgiftansvarig ska även utse ett dataskyddsombud som
fungerar som en internrevisor och rådgivare i dessa frågor. Östra Göinge kommun har köpt in
tjänsten från kommunalförbundet Sydarkivera, men varje kommunal myndighet måste själv
aktivt utse dataskyddsombudet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 7 augusti 2018
Förslag till ny delegationsordning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sid 18/18

