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§ 1   

Parentation Kenneth Österberg  

Information 

Ordförande Lisbeth Ek (S) öppnar valnämndens sammanträde med en tyst 

minut för avlidne Kenneth Österberg.      
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§ 2 Dnr 2018/00001 110 

Valnämndens budget för år 2018 

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden informeras om att valnämndens budget för år 2018 uppgår 

till totalt 2 229 172 kr.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 133, om flerårsplanen 

för åren 2018–2020 och budget för år 2018. Valnämndens budget fastställdes 

till 1 600 000 kr. 

Statsbidrag erhålls med 629 172 kr. 

Ur förordningen om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års 

val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige; 

”1 § För sin medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och 

landstingsfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med 

1. dels 30 000 kr per kommun, 

2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det 

totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat 

efter en fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kr, 

varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal. Valmyndigheten ska 

fastställa statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna senast den 30 

april 2018.”    

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.  
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§ 3 Dnr 2018/00002 110 

Valnämndens sammanträdesdatum för år 2018 

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden sammanträder följande dagar under år 2018. 

28 maj, klockan 15:00 

6 augusti, klockan 15:00 

12 september, klockan 8:00 
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§ 4 Dnr 2017/00004 102 

Utseende av arbetsgrupp inför valet år 2018 

Valnämndens beslut 

1  Arbetsgrupp inför de allmänna valen 2018 utgörs av 

Lisbeth Ek, valnämndens ordförande 

Linda Karelid, valsamordnare 

Sara Cronholm, kommunjurist 

Per Larsson, kommunsekreterare 

Anna-Karin Linder, administratör 

Pär Gunnarsson, valutbildare 

Catrin Berger, inköpssamordnare 

Peter Sjöberg, tekniker            

Bakgrund 

Valsamordnaren fick i uppdrag av valnämnden, 10 augusti 2017, § 4, att 

lämna förslag på en arbetsgrupp inför de allmänna valen år 2018. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår en bred arbetsgrupp med 

tillvaratagande av kompetens från flera delar i organisationen. 

Arbetsgruppen ska även samverka med kommunikationsavdelningen samt 

säkerhetssamordnare i frågor om information, kommunikation och 

informationssäkerhet. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.         
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§ 5 Dnr 2018/00020 111 

Vallokaler vid allmänna val 9 september 2018 

Valnämndens beslut 

1 Valnämnden fastställer vallokaler vid allmänna val på valdagen  

den 9 september 2018 enligt följande. 

 Valdistrikt  Vallokal 

 Centrum   Skapa Kultur, Storgatan 20  

 Kyrkerör   Stadshuset 

 Dotorp–Tåstorp   Folkets Park 

 Bestorp–Mösseberg  Mössebergsskolan/Matsalen 

 Fredriksberg   Foajén Matsalen/Gymnasiet 

 Ranten–Grönelund  Stadshuset 

 Vilhelmsberg–Åttagård  Matsalen/Gymnasiet 

 Södra Bestorp–Nedre Mösseberg Ranliden/Samlingssalen 

 Bergsliden  Bergsliden 7/Samlingssalen 

 Vilske   Kommunalhuset, Floby 

 Floby   Kommunalhuset, Floby 

 Odensberg  Odensbergsskolan/Matsalen 

 Åsarp   Alvershus 

 Kinnarp–Slutarp   Lokal Frökind 

 Vartofta   Vartofta samlingslokal 

 Kättilstorp  Yllestadsskolan/Matsalen 

 Stenstorpsbygden  Församlingshemmet, Stenstorp 

 Stenstorp   Församlingshemmet, Stenstorp 

 Gudhem   Församlingshemmet, Gudhem 

 Broddetorp  Broddetorpsskolan             

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till vallokaler vid 

allmänna val på valdagen den 9 september 2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.     
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§ 6 Dnr 2018/00003 111 

Röstningslokaler vid allmänna val 2018 - 
förtidsröstning 

Valnämndens beslut 

1 Valnämnden fastställer följande röstningslokaler för förtidsröstning vid 

 allmänna val 2018 under tiden 22 augusti–9 september 2018. 

 Röstningslokaler 

Biblioteket, S:t Sigfridsgatan 11, Falköping 

Skapa Kultur, Storgatan 20, Falköping 

Broddetorps bibliotek, Broddetorpsskolan, Falköpingsvägen 14,  

Broddetorp 

Kommunalhuset, Storgatan 55, Floby 

Gudhems församlingshem, Klostervägen 15, Gudhem 

Kinnarps bibliotek, Kinnarpsskolan, Tångavägen 7, Kinnarp 

Stenstorps församlingshem, Prästgatan 6, Stenstorp 

Vartofta bibliotek, Elvagatan 1, Vartofta 

Åsarps bibliotek, Alvershus, Redvägsgatan 5, Åsarp 

Valnämndens kansli, plan 4, Stadshuset, Falköping (endast valdagen  

9 september)     

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till röstningslokaler 

för förtidsröstning vid allmänna val 2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 24 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.      
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§ 7 Dnr 2018/00004 111 

Öppettider i vallokaler vid allmänna val under valdagen 
9 september 2018 

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler håller öppet valdagen 

söndagen den 9 september 2018 mellan klockan 08:00 och 20:00.      

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att samtliga vallokaler håller öppet 

under valdagen mellan klockan 08:00 och 20:00. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.     
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§ 8 Dnr 2018/00006 110 

Förtidsröstning på valdagen 9 september 2018  

Valnämndens beslut 

1  Förtidsröstning på valdagen den 9 september 2018 anordnas på 

valnämndens kansli, plan 4, Stadshuset, Falköping, kl. 08:00–20:00.   

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förtidsröstning på valdagen 

anordnas på valnämndens kansli, plan 4, Stadshuset, Falköping. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.    
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§ 9 Dnr 2018/00007 111 

Ambulerande röstmottagare vid allmänna val 2018 

Valnämndens beslut 

1  Gunnel Samson, samt Bengt Andersson förordnas att vara ambulerande 

röstmottagare vid de allmänna valen 2018.  

Bakgrund 

Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunala bud 

har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare. Väljare som på grund 

av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta sig till ett 

röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till 

ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt under samma tid som 

förtidsröstning får ske. Ambulerande röstmottagare kan t.ex. ersätta en 

indragen institutionsröstning. 

Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för 

förtidsröstning ska tillämpas. D.v.s. minst två ambulerande röstmottagare ska 

alltid arbeta tillsammans hela tiden. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.     
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§ 10 Dnr 2018/00009 110 

Arvoden för röstmottagare med flera vid allmänna  
val 2018  

Valnämndens beslut 

1 Arvoden till röstmottagare med flera vid de allmänna valen 2018 fastställs 

enligt följande. 

A 
Arvode till röstmottagare utbetalas med  

4 500 kronor till ordförande 

3 800 kronor till vice ordförande 

2 800 kronor till röstmottagare i vallokal  

700 kronor till reserver 

550 kronor till kursdeltagare 

Reseersättning utbetalas till röstmottagare som har en färdsträcka över-

stigande 5 kilometer från bostaden till vallokalen (enkel resa). Gäller ej  

inom Falköpings tätort. Ersättning utbetalas endast för en tur- och 

returresa  från bostaden till vallokalen. Röstmottagare bosatta utanför 

kommunen erhåller ersättning motsvarande en Regionen runt-biljett. 

B 
Arvode till röstmottagare vid förtidsröstning utbetalas med, förutom 

reseersättning, 300 kronor/timme vardagar, och med 400 kronor/timme 

lördag och söndag. 

 C 
 Arvode till valutbildare utbetalas med 700 kronor/timme. 

D 
De ambulerande röstmottagarna erhåller ett arvode om 300 kronor/timme 

vardagar, och med 400 kronor/timme lördag och söndag + reseersättning. 

 E 
 Samtliga belopp inkluderar semesterersättning.    

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett förslag till ersättning för 

röstmottagare med flera. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.     
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Gunnel Samson 
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§ 11 Dnr 2018/00010 110 

Valutbildare inför allmänna val 2018 

Valnämndens beslut 

1  Pär Gunnarsson anlitas som valutbildare vid de allmänna valen 2018.   

Förvaltningens bedömning 

Pär Gunnarsson har tidigare anlitats som valutbildare inför de allmänna 

valen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Pär Gunnarsson anlitas 

som valutbildare inför 2018 år val. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.     
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§ 12 Dnr 2018/00011 110 

Promemoria för röstmottagare vid allmänna val 2018  

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden beslutar att valsamordnaren Linda Karelid får i uppdrag att 

utarbeta en promemoria för röstmottagare vid de allmänna valen 2018.    

Förvaltningens bedömning 

Inför valen brukar en promemoria för röstmottagare tas fram innehållande 

bland annat praktisk information, viktiga kontaktuppgifter, med mera. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valsmordnare Linda Karelid får i 

uppdrag att utarbeta en promemoria för röstmottagare vid de allmänna valen 

2018. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.      
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§ 13 Dnr 2018/00013 110 

Behörighet att kvittera ut förtidsröster vid allmänna val 
2018  

Valnämndens beslut 

1 Valnämndens ordförande Lisbeth Ek, valsamordnaren Linda Karelid, 

kommunjurist Sara Cronholm, kommunsekreterare Per Larsson, 

kommunsekreterare Kajsa Björck, administratör Anna-Karin Linder, 

verksamhetsutvecklare Karin Hallgren, inköpssamordnare Catrine Berger, 

valutbildare Pär Gunnarsson, samt tekniker Peter Sjöberg, bemyndigas att 

kvittera ut de förtidsröster som PostNord levererar till valnämnden.    

Bakgrund 

PostNord kommer att anlitas för leverans av förtidsröster till valnämnden, 

Falköpings kommun. För att kunna kvittera ut förtidsröster behövs ett 

bemyndigande från valnämnden.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande personer ges behörighet 

att kvittera ut förtidsröster.  

Valnämndens ordförande Lisbeth Ek, valsamordnaren Linda Karelid, 

kommunjurist Sara Cronholm, kommunsekreterare Per Larsson, 

kommunsekreterare Kajsa Björck, administratör Anna-Karin Linder, 

verksamhetsutvecklare Karin Hallgren, inköpssamordnare Catrine Berger, 

valutbildare Pär Gunnarsson, samt tekniker Peter Sjöberg. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.    
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§ 14 Dnr 2018/00014 111 

Utlämning av valmaterial vid allmänna val 2018  

Valnämndens beslut 

1 Valsamordnaren Linda Karelid får i uppdrag att besluta om utlämning av 

valmaterial och röstlängder till valdistrikten vid  

de allmänna valen 2018.     

Bakgrund 

Valmaterial och röstlängder hämtas av valdistriktets ordförande eller dennes 

ersättare eller, vid förfall för någon av dessa, av annan röstmottagare i 

valdistriktet. Ordföranden eller ersättaren ska förvara materialet och 

röstlängden på ett fullt betryggande sätt under tiden fram till valdagen, 

antingen i bostaden eller i annat säkert låst utrymme. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.      
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§ 15 Dnr 2018/00021 111 

Distribution av förtidsröster till valdistrikten vid 
allmänna val 2018 

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden beslutar att ge Linda Karelid i uppdrag att fastställa 

organisationen för distribution av förtidsröster till valdistrikten under 

valdagen den 9 september 2018.     

Bakgrund 

Distribution av förtidsröster till valdistrikten under valdagen den  

9 september 2018 ombesörjs av valnämndens ledamöter och ersättare  

samt tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen. Distributionen 

organiseras så att valdistrikten får sina röster i turordning efter antalet röster 

– de valdistrikt som erhållit många förtidsröster ska få sina röster först. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.     
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§ 16 Dnr 2018/00016 111 

Information till allmänheten om allmänna val 2018  

Valnämndens beslut 

1 Information till allmänheten om de allmänna valen 2018 ges på 

kommunens hemsida, via sociala medier, samt genom tryckning av en 

broschyr som distribueras till alla hushåll i kommunen. 

2 Valsamordnaren Linda Karelid får i uppdrag att teckna avtal  

med PostNord om distribution av broschyren.    

Bakgrund 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.  
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§ 17 Dnr 2018/00017 111 

Onsdagsräkningen den 12 september 2018 - allmänna 
val  

Valnämndens beslut 

1 Valnämndens onsdagsräkning den 12 september 2018, preliminär röst- 

 räkning av förtidsröster med mera vid de allmänna valen 2018, påbörjas 

 klockan 9:00 i Falköpingssalen, Stadshuset, Falköping. 

2 Valnämndens sammanträde den 12 september 2018 börjar klockan 08:00.   

Bakgrund 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.  
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§ 18 Dnr 2018/00018 110 

Avtal med PostNord - allmänna val 2018  

Valnämndens beslut 

1 Valsamordnaren Linda Karelid får i uppdrag att teckna avtal 

 med PostNord om valtjänster i samband med de allmänna valen 2018.    

Bakgrund 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.  
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§ 19 Dnr 2018/00019 110 

Utseende av dataskyddsombud för valnämnden  

Valnämndens beslut 

1 Valnämnden beslutar att utse informationssäkerhetssamordnare Elinor 

Stenberg till dataskyddsombud för valnämnden.         

Bakgrund 

Dataskyddsförordningen 

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får 

behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och 

kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection 

Regulation). Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s 

medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel 

personuppgiftslagen i Sverige. En övergripande tanke med de nya reglerna är 

att tydligare betona att det företag, myndighet eller annan organisation som 

behandlar personuppgifter aktivt måste ta ansvar för att se till att 

förordningens regler följs och kunna visa det (ansvarsskyldighet). 

Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudet kommer att ersätta personuppgiftsombudets roll och 

ansvar. Ett dataskyddsombud kan ha ansvar för flera olika myndigheter. Det 

föreslås att samtliga nämnder i Falköpings kommun och Tidaholms kommun 

utser Elinor Stenberg som dataskyddsombud.  

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 

övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär 

bland annat att: 

 samla in information om hur organisationen behandlar 

personuppgifter 

 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna 

styrdokument 

 informera och ge råd inom organisationen 

 Dataskyddsombudet ska också: 

 ge råd om konsekvensbedömningar 

 vara kontaktperson för Datainspektionen 

 vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom 

organisationen 

 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner 
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Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 

dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den 

personuppgiftsansvariga (nämnden) eller hos personuppgiftsbiträdet. 

Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha 

utfört sina arbetsuppgifter. Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om 

en organisation gör, eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för 

behandling av personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs när det ska 

samlas in personuppgifter och det finns hög risk för personers fri- och 

rättigheter. 

Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för: 

 de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få 

veta vilka uppgifter som finns registrerade om dem, 

 personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt 

när de behandlar personuppgifter, 

 Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar utse 

informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till dataskyddsombud för 

valnämnden. 

Tjänsteutlåtandet, daterat den 16 april 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Elinor Stenberg, informationssäkerhetssamordnare 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 

Datainspektionen            
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§ 20   

Information om förändring av valkretsar  

Information 

Valsamordnare Linda Karelid informerar om Länsstyrelsen Västra Götalands 

läns beslut om att ändra antalet valkretsar i Falköpings kommun. Från och i 

med allmänna valet 2018 är antalet valkretsar en istället för två som tidigare.  
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§ 21   

Information om Länsstyrelsens förslag om förändring 
av valdistrikt  

Information 

Valsamordnare Linda Karelid informerar om Länsstyrelsen Västra Götalands 

läns uppmärksammande av kommunens valdistrikt som har för få 

röstberättigade. Förändring av antalet valdistrikt kommer inte bli aktuellt 

inför det allmänna valet den 9 september 2018. Kommunfullmäktige yttrades 

sig i ärendet den 26 februari 2018, § 45.                        

  

 

            


