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Valnämnden

§7

Sida 3

Information

- Nya ledamoten Maarit Hessling (M) hälsas välkommen och hela valnämnden presenterar
sig.
- Avtal med Post Nord om förtidsröstningen har kommit. Avtalet granskas och tecknas av
kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande.
- Länsstyrelsen Dalarna har haft 2 utbildningsdagar i Falun i maj för valansvariga och riskoch säkerhetsansvariga i Dalarnas kommuner ang. säkerhetsskyddsanalyser inför valet. En
gemensam analys har gjorts som bearbetas i respektive kommun. Från Avesta kommun
deltog risk- och säkerhetssamordnaren dag ett och valnämndens sekreterare deltog båda
dagarna.
Risk- och säkerhetssamordnaren kommer, när säkerhetsskyddsanalysen inför valet är klar,
att lämna information till utbildningsledare, valnämnd och till gruppledare för
kommunfullmäktiges partier.
- Polisen i Dalarna har kallat till informationsdag inför valrörelsen den 30 maj i Tällberg.
Vice ordförande i valnämnden, risk- och säkerhetssamordnaren samt valnämndens
sekreterare deltar från Avesta kommun.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Risk- och säkerhetssamordnaren
Utbildningsledare
Valnämnden
Gruppledare för kommunfullmäktiges
partier
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Valnämnden

§8

Dataskyddsombud och
personuppgiftsansvarig för valnämnden

Sekreteraren anför följande:
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2018, paragraf 9, att utse Hedemora kommuns
kommunjurist, Ann-Christine Östlund Bäckehag, till dataskyddsombud från och med 1 januari
2018 för Avesta kommuns kommunstyrelse, nämnder och kommunala bolag.
Kommunsekreterare Anders Kilström har därefter föreslagit att alla styrelser, nämnder och
kommunala bolag ska ta beslut om att utse Ann-Christine Östlund Bäckehag till
dataskyddsombud för styrelsens/nämndens/bolagets verksamhet fr o m 25 maj 2018.
Dessutom bör varje styrelse/nämnd/bolag utse en personuppgiftsansvarig fr om 25 maj 2018.
SKL:s vägledning om dataskyddsombud
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gett ut en vägledning för kommunernas arbete
med nya dataskyddsförordningen som införs den 25 maj 2018. Där framgår det följande om
utseende av dataskyddsombud:
”Kommuner, landsting och regioner och deras självständiga nämnder är myndigheter och
måste utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig
för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud.
Bestämmelsen omfattar även kommunalförbund och gemensamma nämnder.
Även andra aktörer såsom privat, kommunala eller landstingsägda bolag vars verksamhet
medför särskilt riskfyllda behandlingar ska utse ett dataskyddsombud. Enligt förordning (art.
37.1) är exempel på riskfylld behandling, regelbunden och systematisk övervakning av
registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter.”.
SKL:s vägledning om kontaktpersoner
Sedan tidigare har Avesta kommun utsedda kontaktpersoner för respektive nämnd/bolag till
dåvarande personuppgiftsansvarige. SKL:s vägledning är följande för det fortsatta arbetet:
”En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och
rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det innebär samtidigt att organisationen
självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunsekreteraren
Valnämndens sekreterare
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Valnämnden

§ 8 (fort)
Organisationens arbete ska följas upp av ombudet, men det är en rekommendation att varje
organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser någon i ledningsposition som har
ett övergripande ansvar för genomförandet av det interna dataskyddsarbetet inom
förvaltningen, antingen övergripande eller per nämnd”.
Konsekvenser för Avesta kommun
SKL:s vägledning innebär att kommunstyrelsen, omsorgsstyrelsen, bildningsstyrelsen,
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, valnämnden, Gamla Byn AB/Avesta
Industristad AB och Avesta Vatten och Avfall AB måste ta egna självständiga beslut om att i
god tid innan den 25 maj 2018 utse Ann-Christine Östlund Bäckehag, till dataskyddsombud.
Hon ska nämligen senast detta datum meddela Dataskyddsinspektionen.
Justerat beslut från nämnder/bolag ska kommuniceras till kommunsekreteraren före den
25 maj 2018 så att Ann-Christine Östlund Bäckehag kan få del av det.
Sekreterarens förslag:
- Hedemora kommuns kommunjurist, Ann-Christine Östlund Bäckehag, utses till
dataskyddsombud för valnämnden från och med den 25 maj 2018.
- Valnämndens sekreterare, Christina Hardyson, utses till personuppgiftsansvarig för
valnämnden från och med den 25 maj 2018.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 14 maj 2018.
Valnämndens beslut
- Hedemora kommuns kommunjurist, Ann-Christine Östlund Bäckehag, utses till
dataskyddsombud för valnämnden från och med den 25 maj 2018.
- Valnämndens sekreterare, Christina Hardyson, utses till personuppgiftsansvarig för
valnämnden från och med den 25 maj 2018.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunsekreteraren
Valnämndens sekreterare
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Valnämnden

§9

Sida 6

Utbildning inför valet 2018

Sekreteraren anför följande:
Det är obligatoriskt med utbildning för röstmottagare, endast den som fått den utbildning som
krävs för uppdraget får förordnas. Eftersom rekryteringen av röstmottagarna ska vara klar
under försommaren ska röstmottagarna informeras om att de endast förordnas under
förutsättning att utbildning genomförts. Närvarolistor förs under utbildningarna.
Om nya röstmottagare tillkommit efter valnämndens planerade utbildningar har genomförts
får de nya röstmottagarna utbildas separat via valnämndens kansli.
Röstmottagarna vid förtidsröstningen, institutionsröstningen, de ambulerande röstmottagarna
samt röstmottagarna på valdagen utbildas vid separata tillfällen.
Sekreterarens förslag:
- Röstmottagarna vid förtidsröstningen
Avesta bibliotek utbildas onsdag 15 augusti 2018 kl. 14:00
i Stadshusets sammanträdesrum på mellanvåningen.
- Röstmottagarna vid förtidsröstningen
Krylbo bibliotek, Fors bibliotek, Horndals bibliotek, Skogsgläntan och Centrumgården
utbildas torsdag 16 augusti 2018 kl. 14:00
i Stadshusets sammanträdesrum på mellanvåningen.
- Röstmottagarna inkl. ordförande och vice ordförande på valdagen i valdistrikten
Avesta N-Högbo, Avesta C, Folkärna och Fors utbildas måndag 20 augusti 2018 kl. 18:30
i Avestaparken, Lilla lokalen.
- Röstmottagarna inkl. ordförande och vice ordförande på valdagen i valdistrikten
Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan, Avesta S, Krylbo och Karlbo utbildas onsdag 22 augusti
2018 kl. 18:30
i Avestaparken, Lilla lokalen.
- Röstmottagarna vid förtidsröstning på institutionerna
Björkhagen, Framnäs, Balders och Tallbacken utbildas måndag 27 augusti 2018 kl. 14:00
i Stadshusets sammanträdesrum på mellanvåningen.
- Röstmottagarna vid ambulerande förtidsröstning
utbildas måndag 27 augusti 2018 kl. 16:00
i Stadshusets sammanträdesrum på mellanvåningen.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Göran Johansson
Kallade och inbjudna till utbildningar
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Valnämnden

§ 9 (forts)
- Röstmottagarna inkl. ordförande och vice ordförande på valdagen i valdistrikten
Horndal, By, Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs och Skogsbo C-Grytnäs gärde utbildas
onsdag 29 augusti 2018 kl. 18:30
i Avesta parken, Lilla lokalen.
- Utbildningsledare för samtliga utbildningar är Göran Johansson.
Christina Hardyson deltar i samtliga utbildningar, som sakkunnig.
Valnämnden deltar i en av utbildningarna för valdagen.
Övriga från valnämndens sekretariat samt kommunsekreteraren deltar i en utbildning för
förtidsröstning och i en utbildning för valdagen.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 14 maj 2018.
Vid valnämndens behandling av ärendet önskar samtliga ledamöter att de ska få inbjudan till
både förtidsröstningsutbildning och valdagsutbildning samt att även ersättare i valnämnden
erbjuds dessa utbildningar.
Valnämnden beslutar att valnämnden, både ledamöter och ersättare, ska inbjudas till
utbildningar för förtidsröstning och valdag.
Valnämndens beslut
- Röstmottagarna vid förtidsröstningen
Avesta bibliotek utbildas onsdag 15 augusti 2018 kl. 14:00
i Stadshusets sammanträdesrum på mellanvåningen.
- Röstmottagarna vid förtidsröstningen
Krylbo bibliotek, Fors bibliotek, Horndals bibliotek, Skogsgläntan och Centrumgården
utbildas torsdag 16 augusti 2018 kl. 14:00
i Stadshusets sammanträdesrum på mellanvåningen.
- Röstmottagarna inkl. ordförande och vice ordförande på valdagen i valdistrikten
Avesta N-Högbo, Avesta C, Folkärna och Fors utbildas måndag 20 augusti 2018 kl. 18:30
i Avestaparken, Lilla lokalen.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Göran Johansson
Kallade och inbjudna till utbildningar
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§ 9 (forts)
Valnämndens beslut (forts)
- Röstmottagarna inkl. ordförande och vice ordförande på valdagen i valdistrikten
Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan, Avesta S, Krylbo och Karlbo utbildas onsdag 22 augusti
2018 kl. 18:30
i Avestaparken, Lilla lokalen.
- Röstmottagarna vid förtidsröstning på institutionerna
Björkhagen, Framnäs, Balders och Tallbacken utbildas måndag 27 augusti 2018 kl. 14:00
i Stadshusets sammanträdesrum på mellanvåningen.
- Röstmottagarna vid ambulerande förtidsröstning
utbildas måndag 27 augusti 2018 kl. 16:00
i Stadshusets sammanträdesrum på mellanvåningen.
- Röstmottagarna inkl. ordförande och vice ordförande på valdagen i valdistrikten
Horndal, By, Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs och Skogsbo C-Grytnäs gärde utbildas
onsdag 29 augusti 2018 kl. 18:30
i Avesta parken, Lilla lokalen.
- Utbildningsledare för samtliga utbildningar är Göran Johansson.
Christina Hardyson deltar i samtliga utbildningar, som sakkunnig.
Valnämnden, både ledamöter och ersättare, inbjuds till utbildningar för förtidsröstning och
valdag.
Övriga från valnämndens sekretariat samt kommunsekreteraren deltar i en utbildning för
förtidsröstning och i en utbildning för valdagen.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Göran Johansson
Kallade och inbjudna till utbildningar
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Sida 9

Ambulerande röstmottagare

Sekreteraren anför följande:
Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare. Budröstning finns
som tidigare kvar som en möjlighet att rösta.
Det blir obligatoriskt för alla kommuner att utse ambulerande röstmottagare. De ska alltid
vara två ambulerande röstmottagare vid varje mottagning. De ambulerande röstmottagarna
knyts till en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna tar emot väljarens valkuvert med röstkort
och lägger alltsammans i ett fönsterkuvert, förtecknar väljaren i en väljarförteckning och
lämnar in detta i en förtidsröstningslokal.
Väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till ett
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till de ambulerande
röstmottagarna. De ambulerande röstmottagarna har en lagreglerad tystnadsplikt och har rätt
att hjälpa en väljare att göra i ordning sin röst.
Kommunen bestämmer själva ambitionsnivån t ex vilka tider som ambulerande röstmottagare
ska vara tillgängliga. Information om hur en väljare beställer de ambulerande röstmottagarna
ska finnas på kommunens webbplats och i annat informationsmaterial om sådant produceras.
Sekreterarens förslag:
- Fyra ambulerande röstmottagare förordnas inför valet 2018.
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som föredragande att utse
de ambulerande röstmottagarna.
- Två ambulerande röstmottagare tjänstgör tillsammans, vid behov, måndag 3 september till
fredag 7 september kl. 13:00 – 16:00, lördag 8 september kl. 10:00 – 13:00 samt
söndag 9 september kl. 10:00-16:00.
- Förtidsrösterna lämnas in till förtidsröstningen i Avesta bibliotek 3-8 september samt till
Centrumgården 9 september.
- Ambulerande röstmottagning beställs via valnämndens kansli senast dagen innan
mottagningen.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 14 maj 2018.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Valnämnden
Göran Johansson (utbildning)
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§ 10 (forts)
Valnämndens beslut
- Fyra ambulerande röstmottagare förordnas inför valet 2018.
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som föredragande att utse
de ambulerande röstmottagarna.
- Två ambulerande röstmottagare tjänstgör tillsammans, vid behov, måndag 3 september till
fredag 7 september kl. 13:00 – 16:00, lördag 8 september kl. 10:00 – 13:00 samt
söndag 9 september kl. 10:00-16:00.
- Förtidsrösterna lämnas in till förtidsröstningen i Avesta bibliotek 3-8 september samt till
Centrumgården 9 september.
- Ambulerande röstmottagning beställs via valnämndens kansli senast dagen innan
mottagningen.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Valnämnden
Göran Johansson (utbildning)
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Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 11

2018-05-22

Valnämnden

§ 11

Kvittens av försändelser till valnämnden

Sekreteraren anför följande:
Försändelser med förtidsröster från andra kommuner samt ambassadröster och brevröster
från Valmyndigheten samt övriga värdeförsändelser som kommer till valnämnden via Posten
ska kvitteras ut av behöriga personer utsedda av valnämnden. Posten måste ha uppgifter på
vilka personer som har rätt att kvittera ut dessa försändelser.
Sekreterarens förslag
- Följande personer har rätt att kvittera ut försändelser till valnämnden:
- Kjell Andersson, Avesta kommuns postutkörare
- Nils-Åke Olofsson, Avesta kommuns postutkörare
- Karl-Olof Andersson, Avesta kommuns postutkörare
- Christina Hardyson, valnämndens sekreterare
- Maria Hellgren, förvaltningsassistent kommunkansliet
- Helene Eriksson, assistent kommunkansliet
- Lilian Palm (S), valnämndens ordförande
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 15 maj 2018
Valnämndens beslut
- Följande personer har rätt att kvittera ut försändelser till valnämnden:
- Kjell Andersson, Avesta kommuns postutkörare
- Nils-Åke Olofsson, Avesta kommuns postutkörare
- Karl-Olof Andersson, Avesta kommuns postutkörare
- Christina Hardyson, valnämndens sekreterare
- Maria Hellgren, förvaltningsassistent kommunkansliet
- Helene Eriksson, assistent kommunkansliet
- Lilian Palm (S), valnämndens ordförande
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Posten
Kjell Andersson, Nils-Åke Olofsson, KarlOlof Andersson
Christina Hardyson, Maria Hellgren,
Helene Eriksson
Lilian Palm (S)
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§ 12

Ansvar för rättelser och tillägg i röstlängder
vid valet 2018

Sekreteraren anför följande:
I varje valdistrikt finns en röstlängd. Endast de som finns med i röstlängden får rösta i
valdistriktet på valdagen.
De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser sina uppgifter felaktiga
på röstkortet ska senast 12 dagar innan valet ha begärt rättelse hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen
beslutar om rättelse ska göras eller inte.
I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra in
ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. Betyder beslutet att en person flyttas
mellan två valdistrikt ska två röstlängder rättas. Länsstyrelsen skickar en kopia på beslutet till
berörd kommun eller berörda kommuner och ger dem i uppdrag att föra in rättelserna i
röstlängderna. Det skriftliga rättelsebeslutet från länsstyrelsen ska läggas in i röstlängderna dit
det hör och lämpligen sättas fast för att inte ramla ut.
Länsstyrelsens beslut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på valdagens
morgon eftersom de personer besluten gäller kan komma att rösta i vallokalen.
Kommunen får inte överlåta åt röstmottagare att göra rättelser i röstlängden.
Efter begäran om rättelse från väljare, kan länsstyrelsen göra rättelse i röstlängden enligt
förvaltningslagen så sent som på valdagen. Detta kan ske om någon myndighet gjort något fel
som inneburit att väljarens rösträtt är fel.
Röstmottagare ska informeras om detta, så att de i sin tur ska kunna informera om det
uppkommer frågor i vallokalen. Inte heller på valdagen kan en eventuell rättelse i den tryckta
röstlängden överlåtas till någon röstmottagare. Kommunen får i sådant fall söka upp
valdistriktet ifråga och göra rättelsen.
Valmyndigheten kan besluta om att utlandssvenskar ska läggas till i röstlängden. Det är de
utlandssvenskar som fallit ur röstlängden men skickat in en röst i tid som därför ska tas in i
röstlängden igen.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Maria Hellgren, Helene Eriksson
Göran Johansson (utbildning)
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§ 12 (forts)
Sekreterarens förslag:
- Christina Hardyson med Maria Hellgren, Helene Eriksson och Lilian Palm (S) som
ersättare hanterar rättelser och tillägg i röstlängder efter beslut från länsstyrelsen eller
valmyndigheten enligt de regler som gäller.
- Röstmottagare informeras vid utbildningen om att de bör kontrollera röstlängden extra
noga för att se eventuella ändringar, som är signerade av behöriga personer
- Röstmottagare informeras vid utbildningen, om det uppkommer frågor om rösträtt, att de
ska informera väljare om att länsstyrelsen så sent som på valdagen kan göra rättelse i
röstlängden om någon myndighet har gjort något fel som inneburit att väljarens rösträtt är
fel.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 15 maj 2018.
Valnämndens beslut
- Christina Hardyson med Maria Hellgren, Helene Eriksson och Lilian Palm (S) som
ersättare hanterar rättelser och tillägg i röstlängder efter beslut från länsstyrelsen eller
valmyndigheten enligt de regler som gäller.
- Röstmottagare informeras vid utbildningen om att de bör kontrollera röstlängden extra
noga för att se eventuella ändringar, som är signerade av behöriga personer
- Röstmottagare informeras vid utbildningen, om det uppkommer frågor om rösträtt, att de
ska informera väljare om att länsstyrelsen så sent som på valdagen kan göra rättelse i
röstlängden om någon myndighet har gjort något fel som inneburit att väljarens rösträtt är
fel.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Maria Hellgren, Helene Eriksson
Göran Johansson (utbildning)
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§ 13

Ny förtidsröstningslokal i Krylbo

Sekreteraren anför följande:
Krylbo bibliotek, som valnämnden vid beslut 5 april 2018, utsett som röstningslokal för
förtidsröstning i Krylbo, kommer att vara stängd under sensommar och höst på grund av
ombyggnationer i Åvestadalsskolan. Ny förtidsröstningslokal behövs därför i Krylbo.
Valnämndens sekretariat har undersökt vilka lämpliga lokaler som finns och funnit att Krylbo
församlingsgård är den bästa tänkbara förtidsröstningslokalen i Krylbo.
Sekreterarens förslag:
- Krylbo församlingsgård bokas som ny förtidsröstingslokal under förtidsröstningsperioden i
Krylbo istället för Krylbo bibliotek.
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som föredragande att
bestämma öppettider för förtidsröstningen i Krylbo församlingsgård under
förtidsröstningsperioden.
Valnämndens beslut
- Krylbo församlingsgård bokas som ny förtidsröstingslokal under förtidsröstningsperioden i
Krylbo istället för Krylbo bibliotek.
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som föredragande att
bestämma öppettider för förtidsröstningen i Krylbo församlingsgård under
förtidsröstningsperioden.
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Monica Nilsson, Avesta bibliotek
Krylbo församlingsgård
Lilian Palm (S)
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Valnämnden

§ 14

Sida 15

Delgivningar

Utskickat
1. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2018:19 ang. politiska partier inom vård
och omsorg.
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Valnämnden

§ 15

Sida 16

Tid för nästa sammanträde

Sekreteraren föreslår att valnämnden sammanträder onsdag 20 juni 2018 klockan 14:00 i
Stadshusets sammanträdesrum bv.
Kallelse med handlingar utskickas ca 1 vecka innan sammanträdet.
Valnämndens beslut
- Valnämnden sammanträder onsdag 20 juni 2018 kl 14:00 i Stadshusets sammanträdesrum
mv.
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