Protokoll

Vn 18/2018

Valnämnden
2018-05-25
Datum:
Klockan: 09:30 - 12:00
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Arne Christianson (KD)
Krister Tornberg (M)
Birgitta Nordlöw (C)
Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Jimmy Larsson (SD)
Jerker Lindgren (L)
Tjänstgörande ersättare
Eva Ströman (S)

Tjänstgör för Helena Bosved (MP)

Närvarande ersättare
Gösta Andersson (KD)
Övriga
Johan Hellsten Ansvarig för val
Lenamaria Gustafsson
Håkan Carlsson Logistik och
Frida Lagergren Administration
Peter Björk Sekreterare
Paragraf 20-28

Lena von Bennigsen, sekreterare
Justerat den

Karl-Gustav Granberg, ordförande
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Cecilia Lönn Elgstrand, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den

.

§ 20 Kallelse
Beslut

§ 21 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum fredagen den 25 maj, kl. 13:00 i Rådhuset.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare: Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Förslag till ersättande justerare: Jerker Lindgren (L)
Beslut
Ordinarie justerare: Cecilia Lönn Elgstrand (V)
Ersättande justerare: Jerker Lindgren (L)

§ 22 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls fredagen den 18 maj i Rådhuset.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Anmälan tas till protokollet.

§ 23 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Anmälan av beslut som tagna på delegation.
Beslutsunderlag
Inga beslut har tagits med stöd av delegationsordningen sedan förra
sammanträdet.
Förslag till beslut
2

Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
Beslut
Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet

§ 24 GDPR - Dataskyddsförordningen
Handläggare: Andreas Jonsson - IT säkerhet
Ärendebeskrivning
Informationsärende om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft
25 maj och vilken påverkan den har på nämnden som
personuppgiftansvarig.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.
Beslut
Valnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 25 Ambulerande röstmottagning
Ärendenummer: Vn 16/2018
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning
Enligt den nya vallagen från 2015 har kommunerna ålagts att genomföra
ambulerande röstmottagning från och med valet 2018. Samtidigt togs
funktionen kommunalt bud bort. Avsikten med ambulerande
röstmottagning är att göra valet tillgängligt för de medborgare som annars
inte har möjlighet att rösta. Möjligheten erbjuds de väljare som begär det
och inte kan besöka sin vallokal eller en förtidsröstningslokal på grund av
funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller ålder. Väljaren ska heller inte
ha möjlighet att rösta via bud.
Den ambulerande röstmottagningen genomförs som förtidsröstning, med i
stort sett samma utrustning och material, men med den avgörande
skillnaden att väljaren får möjlighet att förtidsrösta i sitt hem eller på den
plats väljaren för tillfället befinner sig.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-05-15
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden:
Valnämnden beslutar att genomföra ambulerande förtidsröstning från och
med de allmänna valen 2018 och framåt under kommande val.
Beslut
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Valnämnden beslutar att genomföra ambulerande förtidsröstning från och
med de allmänna valen 2018 och framåt under kommande val.

§ 26 Förtidsröstningslokaler 2018
Ärendenummer: Vn 14/2018
Handläggare: Lena Gustafsson
Ärendebeskrivning
Valkansliet har gjort lokalförfrågan på de lokaler som tidigare används till
förtidsröstning. Några av dessa är inte längre tillgängliga och några har
fallit bort p.g.a. att de inte är funktionsdugliga.
Valkansliet har utgått från antal förtidsröstande vid förra valet vid bokning
av lokaler och där antal förtidsröster var få har öppettiderna reduceras i år.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-05-15.
Lokalförteckning med öppettider delas ut på sammanträdet.
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i de av Valkansliet
föreslagna lokalerna
Beslut
Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i de av Valkansliet
föreslagna lokalerna

§ 27 Vallokaler 2018
Ärendenummer: Vn 15/2018
Handläggare: Johan Hellsten, Peter Björk
Ärendebeskrivning
I och med att det bor fler röstberättigade i Örebro kommun inför valet 2018
än vad det gjorde inför valet 2014 har Valnämnden sedan tidigare beslutat
om att utöka med tre nya valdistrikt. Efter det beslutet har Valkansliet
arbetat med vallokaler i alla valdistrikt. I flera distrikt har kansliet
föreslagit att bruka samma vallokal som vid tidigare val men i några fall
föreslår kansliet om förändringar. Anledningen till förändringarna kan bero
på flera olika orsaker men de vanligaste är ombyggnationer och pågående
renoveringar samt förändrad verksamhet i lokalerna. Ambitionen är att
vallokalerna ska gå att använda till valet till Europaparlamentet 2019.
Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2018-05-08
Lista med förslag till vallokaler 2018
Förslag till beslut
Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att de allmänna valen 2018 ska genomföras i de av
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Valkansliet föreslagna lokalerna.
Beslut
Valnämnden beslutar att
- de allmänna valen 2018 ska genomföras i de av Valkansliet föreslagna
lokalerna.
- Valkansliet får i uppdrag att, på delegation, hantera de återstående
lokalerna.
- den färdiga listan med vallokaler presenteras till nästa sammanträde.

§ 28 Information från Valkansliet
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning
Allmän information om arbetsläget i Valkansliet.
Beslutsunderlag
- Säkerhetsstabens arbete- Nästkommande möte.
- Arbetet med rekrytering.
Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.
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