Protokoll

Vn 17/2019

Valnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-09-20
10:00–12:00
Dialogen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Karl-Gustav Granberg (S)
Lars O Molin (KD)
Krister Tornberg (M)
Johannes Nilsson (V)
Marcus Willén Ode (MP)
Leif Åke Persson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Eva Ströman (S)
Birgitta Eklund (KD)
Daniel Granqvist (M)

Tjänstgör för Peter Springare (ÖrP)
Tjänstgör för Charlotte Edberger
Jangdin (C)
Tjänstgör för Jerker Lindgren (L)

Närvarande ersättare
Övriga
Lenamaria Gustafsson
Johan Hellsten
Peter Björk
Paragraf 26–34
Peter Björk, sekreterare
Justerat den 25 september 2019.
Karl-Gustav Granberg (S), ordförande
Johannes Nilsson (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 september 2019.
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§ 26 Kallelse
§ 27 Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Justeringen äger rum den 25 september i Rådhuset.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Johannes Nilsson (V)
Förslag till ersättande justerare: Marcus Willén Ode (MP)
Beslut

Ordinarie justerare: Johannes Nilsson (V)
Ersättande justerare: Marcus Willén Ode (MP)

§ 28 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 13 september kl. 10:00 i Rådhuset.
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Anmälan tas till protokollet.

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Anmälan av beslut som tagna på delegation.
Beslutsunderlag

Inga delegationsbeslut har tagits sedan senaste sammanträdet.
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
Beslut

Valnämnden beslutar att ta anmälan till protokollet
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§ 30 Information från Valkansliet
Handläggare: Valkansliet
Ärendebeskrivning

Allmän information om arbetsläget i Valkansliet.
Beslutsunderlag

- Ekonomi med prognos för helår
- Avtal för tjänsteköp mellan Örebro pastorat och Örebro kommun
- Läget i Valkansliet.
- Framtidsfrågor för Valkansliet.
Förslag till beslut

Valkansliet föreslår Valnämnden besluta att nämnden tagit del av
informationen.
Beslut

Valnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen.

§ 31 Förrådslokaler för administration av val
Ärendenummer: Vn 32/2019
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning

Valkansliet har identifierat behovet av nya lokal för administration, förråd och
logistik för val. I dagsläget finns hela förrådsytan i rådhusets källare men i takt
med att kommunen växer och antalet valdistrikt blir fler bedöms inte
situationen vara långsiktigt hållbar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-06
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden

Valnämnden beslutar att ge Valkansliet i uppdrag att arbeta med anskaffningen
av nya lokaler för administration, förråd och logistik i samband med val.
Beslut

Valnämnden beslutar att ge Valkansliet i uppdrag att arbeta med anskaffningen
av nya lokaler för administration, förråd och logistik i samband med val.
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§ 32 Beslut från Dataskydsinspektionen
Ärendenummer: Vn 31/2019
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning

I samband med ett utskick till röstmottagarna inför valet till
Europaparlamentet 2019 blev alla e-postadresser synliga för samtliga tillfrågade
röstmottagare vilket några av mottagarna reagerade på. Efter avstämning med
kommunens jurister beslutades det om att upprätta en anmälan till
Datainspektionen. Nu har myndighetens svar kommit och utlåtandet lyder att
inga vidare åtgärder kommer göras från deras sida. Då systemfelet som i
grunden orsakade misstaget i utskicket redan är åtgärdat kommer heller i
Valkansliet göra några ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-11
Utlåtande från Dataskyddsinspektionen
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att lägga utlåtandet från Datainspektionen till
handlingarna.
Beslut

Valnämnden beslutar att lägga utlåtandet från Datainspektionen till
handlingarna.

§ 33 Rapport från valet till Europaparlamentsvalet 2019
Ärendenummer: Vn 34/2019
Handläggare: Johan Hellsten
Ärendebeskrivning

Valkansliet har tagit fram en rapport på valets genomförande för 2019.
Beslutsunderlag

Valkansliets rapport från EU-valet 2019 i Örebro kommun
Förslag till beslut

Valkansliets förslag till Valnämnden
Valnämnden beslutar att ta Valkansliets rapport för EU-valet 2019 till
protokollet.
Beslut

Valnämnden beslutar att ta Valkansliets rapport för EU-valet 2019 till
protokollet.
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§ 34 Digital justering av protokoll
Handläggare: Johanna Wikström
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