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Valnämnden

Vn§ 12

Val av röstmottagare EU-valet 26 maj
Valnämndens beslut
Röstmottagare för EU-valet den 26 maj 2019 utses i enlighet med
ordförandens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Röstmottagare har sedan tidigare valts till EU-valet 2019, Vn § l,

2014-01-23. Listorna har skickats ut till ordförande i de olika valdistrikten
för uppdatering och förslag på nya röstmottagare. Listorna har
kompletterats då flera har avsagt sig uppdraget och nya har tillkommit.
Förslaget förevisas för nämnden.

Beslutsunderlag
Lista över röstmottagare/valförrättare

Beslutet skickas till:
Samtliga valda röstmottagare

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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Valnämnden

Vn§ 13

Val röstmottagare i förtidsröstningen samt schema för
bemanning
Valnämndens beslut
l. Föreslagna röstmottagare godkänns.
2. Schemat för förtidsröstningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om föreslagna röstmottagare samt schema för
förtidsröstningen.

Beslutsunderlag
Lista över föreslagna röstmottagare samt schema.

Beslutet skickas till:
Valda röstmottagare

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Valnämnden

Vn§ 14

Val av ambulerande röstmottagare
Valnämndens beslut
l. Olle Edgren och Karin Nyström väljs som ambulerande röstmottagare.
2. Mats Nyström väljs till ersättare om behovet uppstår.

Sammanfattning av ärendet
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder som

inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär lämna sin
röst i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande
röstmottagare.

Valnämnden ska förordna dessa ambulerande röstmottagare. Det kan röra
sig om anställda eller tidigare anställda hos kommunen, men även andra
personer som på grund av sina personliga egenskaper bedöms som
lämpliga att anförtros en sådan uppgift. Ambulerande röstmottagare får sin

utbildning tillsammans med röstmottagare till förtidsröstningen.
Olle Edgren och Karin Nyström föreslås få uppdraget samt Mats Nyström
som ersättare.

Beslutet skickas till:
Ordförande i valdistrikten
Valda röstmottagare

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Valnämnden

Vn§15

Öppettider för förtidsröstningen 2019-05-08-05-26
Valnämndens beslut
l. Upprättat förslag om öppettider för förtidsröstningen i Frykensalen
vid biblioteket godkänns.
2. Extra personal skall sättas in vid behov.

Sammanfattning av ärendet
Förtidsröstningen startar den 8 maj och pågår varje dag till och med
valdagen den 26 maj. Öppettiderna anpassas till bibliotekets öppettider
måndag-lördag. Vardagar är förtidsröstningen stängd för lunch mellan

13-14. Söndagar hålls lokalen öppen 10-14 och på själva valdagen den 26
maj är den öppen 8-21.

Förslag på öppettider;
8-12/5 ons, fre: 10-13, 14-18, törs: 10-19, lör-sön: 10-14
13-19/5 mån: 10-13, 14-16, tis-ons, fre: 10-13, 14-18, törs: 10-13, 14-19,
lör-sön: 10-14
20-26/5 mån-ons, fre: 10-13, 14-18, törs: 10-13, 14-19, lör: 10-14,
son:8-21
Kontakt tas med PostNord för att göra en överenskommelse om när
lantbrevbärare kan leverera budröster till röstmottagama vid
förtidsröstningen.

Beslutet skickas till:
Röstmottagare i förtidsröstningen

Biblioteket

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Valnämnden

Vn§ 16

Hantering av förtidsröster
Valnämndens beslut
Hantering av förtidsröster ska vara enligt ordförandes förslag.

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att hanteringen av mottagna förtidsröster vid dagens slut
finns tidigare upprättade och beslutade rutiner, Vn § 4, 2018-05-22.
När röstmottagningen avslutas för dagen ska mottagna förtidsröster läggas
i omslag som förslutes och undertecknas av båda röstmottagarna. Därefter
ska rösterna transporteras till valnämnden av båda röstmottagama.
Valnämnden låser in rösterna i, för rösterna, avsett brandsäkert arkiv.

I tillägg till denna hantering ska valadministratör registrera dagens
förtidsröster i valdatasystemet.

Beslutet skickas till:
Röstmottagare i förtidsröstningen

Utdragsbestyrkare

Juste ra re
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Valnämnden

Vn§ 17

Beslut om särskild röstmottagning institutionsröstning
Valnämndens beslut
Vid EU-valet 2019 ska särskild röstmottagning genomföras söndagen den

19 maj kl 10.00-11.00 påföljande seniorboenden; Allégården i Sunne,
Uddebo i Gräsmark samt Kålsgården i Västra Amtervik.

Sammanfattning av ärendet
Särskild röstmottagning anordnas för att underlätta för boende på
servicehus och vårdinrättningar. Denna röstning är i första hand till för dem
som bor där men även anhöriga och personal kan rösta. Dessa lokaler är i

lag likställda med röstningslokaler för förtidsröster.
I Sunne kommun förslås särskild röstmottagning genomföras söndagen den

19 maj kl 10.00-11.00 på följande seniorboenden; Allégården i Sunne,
Uddebo i Gräsmark samt Kålsgården i Västra Amtervik.
På övriga boenden får vid behov röstning ske genom ambulerande
röstmottagmng.
Röstmottagare vid särskild röstmottagning skall utses bland röstmottagare i

respektive valdistrikt.

Beslutet skickas till:
Ordförande i berörda valdistrikt
Enhetschefer vid berörda seniorboenden

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Valnämnden

Vn§ 18

Valnämndens delegation till ordförande för att utse
röstmottagare och byta vallokal
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att delegera ordföranden i valnämnden att utse

röstmottagare för valdistrikten samt att vid behov vid särskild händelse
fatta nödvändiga beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska genomföra en risk- och sårbarhetsanalys före valet och
granska kritiska beroenden för genomförande av valet och identifiera
sårbarhet och risker. Det kan handla om ordningsstömingar vid röstningsoch vallokal, vallokalers tillgänglighet, reservlokaler och om det skulle bli
stora personalavhopp t ex pga av sjukdom, behov av extra material mm.

Beslutet skickas till:
Ordförande i berörda valdistrikt
Säkerhetssamordnaren i Sunne kommun

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Valnämnden

Vn§ 19

Valsedlarnas ordning i röstnings- och vallokal
Valnämndens beslut
Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstnings- och vallokal i
EU-valet ska vara enligt ordförandes förslag.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska ta beslut om hur ansvaret för valsedlarna och valsedlarnas
ordning i röstnings- och vallokalen ska se ut.
Röstmottagama lägger ut namnvalsedlar ut för de partier som fått minst l
% av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet.
Namnvalsedlama läggs endast ut om partiet har en lista vid valet och har

begärt utläggning.
Skulle ett parti ha flera olika listor så läggs partivalsedlar ut istället för
namnvalsedlar. Partiet ansvarar då själva för utläggningen av sina
namnvalsedlar.

Blanka valsedlar läggs ut av röstmottagama.

Följande partier har begärt utläggning av valsedlar:
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Centerpartiet

- Feministiskt Initiativ
- Kristdemokraterna

- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
- Miljöpartiet
- Moderaterna

- Piratpartiet
- Sverigedemokratema
- Vänsterpartiet

Valnämndens ordförande har upprättat följande förslag:
- Valsedlarna ordnas i bokstavsordning.
- Röstmottagama ansvarar för att lägga ut valsedlarna i valsedelställen.
- Röstmottagarna har inte ansvar för att meddela partierna i de fall
valsedlarna tar slut.

Beslutet skickas till:
Ordförande i berörda valdistrikt

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Valnämnden

Vn§20

Budgetuppföljning
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar lägga budgetuppfölj ningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Valadministratör Pernilla Zetterlund föredrar valnämndens budget. Som
det ser ut för närvarande kommer den antagna budgeten att räcka till för
arbetet kring EU-valet.

Beslutsunderlag
Uppföljning budget utfall 2019-04-25

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Valnämnden

Vn§21

Distribution av valsedlar
Valnämndens beslut
Ordförandes förslag till distribution av valsedlar godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Utläggning av valsedlar till EU-valet 2019 ska enligt Valmyndigheten ske
på detta sätt;
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagama ut
namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till
Europaparlamentet fick mer än l procent av rösterna. Men endast om
partierna begär utläggning, och om de endast har en lista. Har de flera listor
läggs partivalsedlar ut.

Följande partier har begärt utläggning av valsedlar:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet

Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Miljöpartiet
Moderaterna

Piratpartiet
Sverigedemokratema
Vänsterpartiet
Övriga partier, som inte omfattas av valnämndens ansvar, ansvarar själva
för att lägga ut valsedlar med namn på sina kandidater. Dessa kan läggas i
vallokalerna, röstningslokalema och röstmottagarna ansvarar för att placera
dessa i valsedelställen.
Valnämnden ansvarar inte för att distribuera ut övriga partiers valsedlar till

valdistrikten inför valdagen.
Valnämnden kan dock ta emot övriga partiers valsedlar inför
förtidsröstningen och dessa kan då skickas/lämnas till valnämndens kansli.

Beslutet skickas till:
Ordförande i berörda valdistrikt
Röstmottagare i förtidsröstningen

Justerare
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Utdragsbestyrkare
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Valnämnden

Vn§22
Avskärmning av valsedlar - information
Sammanfattning av ärendet
Från och med EU-valet i maj 2019 ställs det krav på att platsen för
valsedlar vid en röstnings- eller vallokal ska vara avskärmad från insyn

från andra väljare. För att uppfylla lagen om stärkt skydd för
valhemligheten har valnämndens ordförande beslutat att köpa in

insynsskydd som passar till befintliga valsedelställ.
Vaije valdistrikt kommer att få två insynsskydd till sina valsedelställ vilket
beräknas räcka till EU-valet då det inte handlar om så många valsedlar i
ställen.
Kommunen erhåller statsbidrag för denna extra kostnad samt till att ta in en
extra röstmottagare som kan behövas då det kan bli köbildning.

Beslutet skickas till:
Ordförande i valdistrikten

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Valnämnden

Vn§23

Omval kommunfullmäktige Falun - information
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun erbjöd förtidsröstning i kommunhusets reception under tre
dagar, 28 och 29 mars samt l april. Ingen kom och röstade i detta val.

Justerare

Ms

Utdragsbestyrkare
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Valnämnden

Vn§24

Tf dataskyddsombud för valnämnden
Valnämndens beslut
Evelin Larsson utses som tillförordnat dataskyddsombud för valnämnden
från och med l maj 2019, samtidigt som kommunchef Berit Westergrens

uppdrag som t f dataskyddsombud upphör.
Sammanfattning av ärendet
Den 25: e maj 2018 infördes EU: s förordning General Data Protection

Regulation (GDPR). En svensk kompletterande dataskyddslag antogs den
18 maj 2019. Datainspektionen har tillsynsansvaret för att GDPR efterlevs.

Enligt förordningen är det obligatoriskt för myndigheter, som de
kommunala nämnderna, att utnämna ett dataskyddsombud (D S O). Det är
tillåtet att ha ett kommungemensamt dataskyddsombud. Den övergripande

och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen.
Förvaltningssekreterare Evelin Larsson föreslås bli dataskyddsombud

(DSO) för valnämnden.

Beslutet skickas till:
Evelin Larsson
Kommunstyrelsen

Justerare
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Utdragsbestyrkare

(^-D ^

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum

16(16)

2019-04-25

Valnämnden

Vn§25

Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
På valdagen den 26 maj kl 21:00 är valnämnden välkomna att delta i
valarbetet med inkomna röster på valnatten samt till onsdagsräkningen den

29 maj kl 10:00. Lokal vid båda tillfällena är Där väst i kommunhuset.

Justerare

Utdragsbestyrkare

