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§ 1 Justering och faställande av föredragningslista
Valnämndens beslut
Olof Svenfelt (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast måndagen den 4
februari 2019.
Utskickad föredragningslista fastställs med ändring att ärende 8 ”Utnämning av dataskyddsombud för
valnämnden” läggs till.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Olof Svenfelt (WP) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast onsdagen den 4 februari 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs med ändring att
ärende 8 ”Utnämning av dataskyddsombud för valnämnden” läggs till.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 2 Information från förvaltningen
Valnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om valkansliets planering och arbete med valet samt nyheter i vallagen från
och med 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 3 Val till Europaparlamentet 2019 - Beslut om vallokaler,
röstningslokaler samt öppettider
Valnämndens beslut
1. Resarö skola-Matsalen (Vaxholm Norr och Vaxholm Nordost), Kronängsskolan-Aulan (Vaxholm
Väst), Kronängsskolan-Matsalen (Vaxholm Mitt), Träffpunkt Kanonen (Vaxholm Sydost) och
Rindö skola (Vaxholm Öst) fastställs vara vallokaler på valdagen den 26 maj 2019.
2. Rådhuset (sessionssalen) fastställs vara röstningslokal under förtidsröstningen 8 maj – 26 maj
2019 med följande öppettider:
Vardagar 8-10 maj kl. 11-15
Lör-Sön 11-12 maj kl. 11-15
Vardagar 13, 15 och 17 maj kl. 11-15, 14 och 16 maj kl. 15-19
Lör-Sön 18-19 maj kl. 11-15
Vardagar 20, 22 och 24 maj k.l 11-15, 21 och 23 maj kl. 15-19
Lördag 25 maj kl. 11-15
Söndag 26 maj (valdag) kl. 08:00-21:00

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har i samråd med valnämndens ordförande tagit fram beslutsförslag gällande
vallokaler, röstningslokaler och öppettider under förtidsröstningen.
I vallagen kap. 4 § 20 framgår att varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan
användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna
goda möjligheter att rösta. För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal som är öppen mellan kl. 08:0021:00 på valdagen den 26 maj. Kommunledningskontorets förslag är att samma vallokaler används som
vid RKL-valet 2018, dvs Resarö skola (två valdistrikt), Kronängsskolan (två valdistrikt), TräffpunktKanonen (ett valdistrikt) samt Rindö skola (ett valdistrikt). Alla dessa lokaler möter tillgänglighetskraven
samt har används vid tidigare röstning/allmänna val. Ett problem som behöver rättas till vid kommande
val är att de personer som bor vid Träffpunkt Kanonen inte tillhör det valdistrikt som röstar där utan
istället tillhör Vaxholm mitt som röstar i Kronängsskolan. Kommunledningskontoret är medveten om
denna problematik sedan föregående val men det finns nu ingen möjlighet att justera valdistrikten inför
valet till Europaparlamentet. Detta bör vara en del av den översyn av samtliga valdistrikt som ska göras
inför valet 2022.
I vallagen kap. 4 § 22 och § 24 framgår att i val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det
finns lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering,
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Kommunen bestämmer själv
vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning under förtidsröstningsperioden. I
varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som
röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen anordnat. På valdagen (26 maj) ska minst en
röstningslokal i varje kommun vara öppen för röstmottagning mellan kl. 08:00-21:00. Under
förtidsröstningen 8 maj – 26 maj 2019 föreslås Rådhuset (sessionssalen) vara röstningslokal. Lokalen
fungerade bra under RKL-valet 2018 samt under tidigare val. Öppettiderna under förtidsröstningen
föreslås vara desamma som vid RKL-valet 2018 enligt följande:
Vardagar 8-10 maj kl. 11-15
Lör-Sön 11-12 maj kl. 11-15
……………………….
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Vardagar 13, 15 och 17 maj kl. 11-15, 14 och 16 maj kl. 15-19
Lör-Sön 18-19 maj kl. 11-15
Vardagar 20, 22 och 24 maj k.l 11-15, 21 och 23 maj kl. 15-19
Lördag 25 maj kl. 11-15
Söndag 26 maj (valdag) kl. 08:00-21:00

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 4 Principer för röstmottagare vid 2019 års val till Europaparlamentet
Valnämndens beslut
Rekrytering av röstmottagare till valdagen, förtidsröstning samt ambulerande röstmottagare genomförs
av kommunledningskontoret i enlighet med föreslagna principer.

Ärendebeskrivning
Personer som arbetar i vallokal och röstningslokal under valet kallas röstmottagare.
Kommunledningskontorets bedömning är att behovet av antalet röstmottagare i vallokal och
röstningslokal vid 2019 års val i stort sett är detsamma som vid föregående val. Det är normalt markant
lägre valdeltagande i Vaxholm vid valet till Europaparlamentet jämfört med RKL-valen och det är endast
ett val att räkna. Erfarenheterna från RKL-valet 2018 visar dock att räkningen av röster tog väldigt lång
tid och därför föreslås ändå samma bemanning av röstmottagare i detta val. Kommunledningskontoret
föreslår att organiseringen och rekryteringen av röstmottagare genomförs enligt följande principer:
I varje valdistrikt på valdagen ska det tillsättas
- En ordförande
- En vice ordförande
- Fem röstmottagare
I förtidsröstningslokalen (i Rådhuset) ska det de tider då denna är öppen tillsättas
-

Fyra röstmottagare

I övrigt kommer ytterligare en röstmottagare per distrikt rekryteras för att vara reserv. Det är viktigt att
ett antal reserver rekryterats för att möta behovet vid eventuella sjukdomar och avhopp bland
röstmottagarna.
För att vara röstmottagare i Vaxholms stad ska personen senast på valdagen fyllt 18 år, har genomgått
stadens utbildning för röstmottagare samt bedömas vara lämplig.
När det gäller ambulerande röstmottagare föreslås att anställda vid kansliet förordnas till detta. Det
fungerade mycket bra under RKL-valet 2018.
Kommunledningskontoret föreslår valnämnden besluta att all rekrytering och tillsättning av
röstmottagare samt ambulerande röstmottagare sker av kommunledningskoret enligt principerna i
detta tjänsteutlåtande.

Reservationer
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande

7

..……………………..
Justerare

Protokoll Valnämnden
2019-02-04
Änr VN 2019/1.111
1 av 1

§ 5 Arvode till röstmottagare vid 2019 års val till Europaparlamentet
Valnämndens beslut
Arvode till röstmottagare fastställs enligt följande:
Ordförande i valdistrikt = 3 000 kr
Vice ordförande i valdistrikt = 2 600kr
Röstmottagare i valdistrikt = 2 200 kr
Reserv (i valdistrikt) = 700 kr
Röstmottagare under förtidsröstningen = 160 kr per timme.

Ärendebeskrivning
Kommunen beslutar själv vilket arvode som ska utgå för tjänstgöring som röstmottagare under
förtidsröstningen samt i vallokal på valdagen. Kommunledningskontoret undersökte inför RKL-valet
2018 vad andra kommuner i Stockholms län beslutat om för arvodesnivåer. Vid en jämförelse med de
andra kommunerna låg Vaxholms arvodesnivå något lägre och därför beslutades om en höjning av
samtliga arvoden inför RKL-valet för att ligga på en nivå som är i linje med övriga kommuner i länet.
Kommunledningskontoret föreslår att arvoden till röstmottagare vid valet till Europaparlamentet
fastställs vara desamma som vid 2018 års RKL-val enligt följande:
Ordförande i valdistrikt = 3 000 kr
Vice ordförande i valdistrikt = 2 600kr
Röstmottagare i valdistrikt = 2 200 kr
Reserv (i valdistrikt) = 700 kr
Röstmottagare under förtidsröstningen = 160 kr per timme.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 6 Valsedlarnas ordning i valsedelsställen vid 2019 års val till
Europaparlamentet
Valnämndens beslut
Valsedlarna placeras i bokstavsordning enligt följande:
- Ställ 1: Valsedlar för de anmälda partier som enligt lag har rätt att få sina valsedlar utlagda av
valnämnden.
- Ställ 2: Eventuella övriga anmälda partiers valsedlar i bokstavsordning.
Valsedlarna placeras i de särskilda valsedelsställen med avskärmning, inga övriga lådor, fack eller
liknande får förekomma med valsedlar i anslutning till eller i röstningslokalen (Rådhuset) och
vallokalerna.
Partierna ansvarar själva för att leverera valsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar till
röstningslokalen (Rådhuset) och vallokalerna. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen
och lägger ut valsedlarna i ställen enligt valnämndens beslutade ordning. Röstmottagarna har inget
ansvar om att meddela partierna i de fall valsedlarna tar slut.

Ärendebeskrivning
Valnämnden ska besluta om valsedlarna ordning i valsedelställen vid 2019 års val till Europaparlamentet
samt hanteringen av valsedlarna. Valmyndigheten har föreslagit att valsedlarna placeras i
bokstavsordning.
I förtidsröstningslokalen (Rådhuset) och i varje vallokal ska det finnas valsedlar med enbart
valbeteckning (blanka valsedlar). Kommunen ska också lägga ut valsedlar för partier som begärt att de
önskar få sina valsedlar, för val till Europaparlamentet, utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Detta
gäller endast de partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste
Europaparlamentsvalen, enligt 8 kap. 2 §, p.3 vallagen (2005:837). Eftersom hela landet utgör en enda
valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som
ska läggas ut. Om något parti skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället
partivalsedlar som trycks för det partiet och som då ska läggas ut. Valmyndigheten meddelar
kommunerna detta i så fall. De partier som har begärt utläggning för valet till Europaparlamentet är:
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och Piratpartiet.
Det är kommunen, via röstmottagarna, som ansvarar för att dessa valsedlar alltid finns på plats i
förtidsröstningslokal samt i vallokalerna.
Valnämnden kan besluta om att ta ansvar för andra valsedlar än de som enligt lagen ingår i ansvaret och
det är viktigt att alla partiers valsedlar presenteras och behandlas på ett likvärdigt sätt.
Kommunledningskontoret bedömer så som valmyndigheten att en placering av valsedlarna i
bokstavsordning är det mest neutrala och logiska sättet att presentera valsedlarna på. För att undvika
otydlighet bör valsedlarna för ett parti följas åt vågrätt.
För att undvika oordning och för att skapa bäst förutsättningar för att valsedlarna presenteras lika för
väljarna föreslås att röstmottagarna ansvarar för att lägga ut levererade valsedlar i valsedelställen enligt
valnämndens beslutade ordning. Partier vars valsedlar valnämnden inte har ansvar för att lägga ut får
dock själva leverera sina valsedlar till röstningslokalen (Rådhuset) och respektive vallokal.
……………………….
Ordförande
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Valsedelställ med 36 fack kommer att beställas och i varje röstnings- och vallokal kommer det att finnas
minst två valsedelställ.
Nedan följer en exempelbild på förslag till ordning i valsedelsställen:
Ställ 1: Valsedlar för de anmälda partierna som har rätt att få valsedlar utlagda av valnämnden, enligt
följande:
Bokstavsordning
Blanka

Blanka

Blanka

ArbetarpartietSocialdemokraterna

ArbetarpartietSocialdemokraterna

ArbetarpartietSocialdemokraterna

Centerpartiet

Centerpartiet

Centerpartiet

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalerna

Liberalerna

Liberalerna

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Moderaterna

Moderaterna

Moderaterna

Piratpartiet

Piratpartiet

Piratpartiet

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Ställ 2: Eventuella övriga anmälda partiers valsedlar i bokstavsordning

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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§ 7 Bemyndigande för att ta emot delgivning för valnämnden
Valnämndens beslut
Följande personer bemyndigas att ta emot delgivning för valnämndens räkning:
Kristoffer Staaf
Anette Lingesund
Johanna Frunck
Lotta Nordgren
Johan Silverfred
Piero Cedervall

Ärendebeskrivning
Många dokument till valnämnden är av det slag att de endast kan tas emot genom delgivning/kvittering
av handlingen. Därför finns ett behov av att valnämnden bemyndigar ett antal personer till att på
valnämndens vägar motta delgivning av handlingar ställda till valnämnden.
Kommunledningskontoret föreslår att valnämnden bemyndigar flera personer på förvaltningen för att
minska sårbarheten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-01-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

För kännedom:

Piero Cedervall

……………………….
Ordförande
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§ 8 Utnämning av dataskyddsombud för valnämnden
Valnämndens beslut
Beata Östergren utses till dataskyddsombud för valnämnden från och med 4 februari 2019.

Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen ersätter den
svenska Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) och föreslås kompletteras med en ny svensk
dataskyddslag.
Dataskyddsförordningen ställer upp en rad nya krav på personuppgiftsansvariga organisationen, bland
annat införs en ny roll i organisationen; Dataskyddsombudet. Ur förordningstexten framgår att det för
vissa organisationer är frivilligt att utse dataskyddsombud, medan det för samtliga myndigheter som
behandlar personuppgifter är obligatoriskt.
Dataskyddsombudet ska vara en fysisk person och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer
och i synnerhet sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd, samt förmågan att fullgöra
de uppgifter som beskrivs i förordningen. En stor uppgift för ombudet är att ge stöd och råd till
organisationen i frågor om dataskydd. Ombudet ska finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor som
uppkommer i det dagliga arbetet från medarbetare i organisationen, men även som ett stöd och en väg
in för de registrerade och allmänheten. Dataskyddsombudet ska även självständigt utföra tillsyn av
verksamhetens arbete med personuppgifter för att säkerställa efterlevnaden av relevant lagstiftning,
lyfta eventuella problem, påpeka brister i system eller arbetssätt och överhuvudtaget tillse att relevant
lagstiftning följs.
Förvaltningen har tagit utgångspunkt i de rekommendationer gällande utnämning av dataskyddsombud
som framgår i bland annat dataskyddsförordningen och vägledning från Datainspektionen och SKL och
gör bedömningen att Beata Östergren har rätt förutsättningar för att kunna utföra uppdraget som
dataskyddsombud.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-02-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk

För kännedom:

Beata Östergren, klk

……………………….
Ordförande
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