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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15:00–15:40 

Beslutande Lisbeth Ek (S), ordförande 
Johanna Johansson (SD), 1:e vice ordf. 
Fredy Neüman (S) 
Susanne Larsson (S) 
 

Sven Fransson (C) 
Carl-Magnus Folke (KD) 
Johan Eriksson (M) 

Ersättare 

 

Christopher Münch (SD) 
Roland Svensson (M) 

Kovan Akrawi (S) 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

Linda Karelid, valsamordnare 
Per Larsson, sekreterare  
Elinor Stenberg, informationssäkerhetssamordnare, § 31 

Justerare Johanna Johansson (SD) 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Per Larsson 

Paragrafer §§ 29–33 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Lisbeth Ek 

 

 

 
 
Justerare  

Johanna Johansson 
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§ 29 Dnr 2018/00012 111 

Förtäring för röstmottagare på valdagen vid allmänna 
val 9 september 2018  

Valnämndens beslut 

1 Valnämnden beslutar att ordföranden i varje valdistrikt får 800 kronor till 

förtäring för röstmottagare under valdagen den 9 september 2018.       

Bakgrund 

Valnämnden beslutar inför varje val om ersättning till ordförande för inköp 

av förtäring till röstmottagarna i valdistriktet.  

Förvaltningen föreslår att ordföranden i varje valdistrikt får 800 kronor till 

förtäring för röstmottagare under valdagen den 9 september 2018.       

Tjänsteutlåtandet, daterat den 17 maj 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.        
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§ 30 Dnr 2018/00024 110 

Yttrande över uppföljning av granskning av 
valnämnden år 2014 

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden beslutar att lämna yttrande enligt nedan till 

kommunrevisionen som svar på uppföljning av granskning av 

valnämnden år 2014.    

Bakgrund 

År 2014 genomförde kommunrevisionen en granskning av valnämndens 

verksamhet och lämnade då en del rekommendationer. Valnämndens 

ordförande svarade genom ett yttrande till revisionen. Revisionen önskar nu 

ta del av de åtgärder som valnämnden vidtagit eller planerar att vidta vid 

2018 års val utifrån de tidigare lämnade rekommendationerna. Revisionen 

önskar svar senast 20 augusti 2018.  

Yttrande 

Revisionens rekommendationer var vid granskningen år 2014 följande. 

Kommentarer lämnas efter varje punkt. 

 Överväga införande av styrdokument i form av reglemente och 

delegationsordning  

Ett reglemente för valnämnden fanns redan vid granskningen 2014, vilket 

valnämnden i sitt tidigare svar redogjorde för. Valnämnden har vid sitt 

sammanträde den 28 maj 2018, § 27, antagit delegationsbestämmelser för 

valnämnden. Protokollet finns publicerat på kommunens hemsida.  

 Att i god tid inför kommande val upprätta en kartläggning över de 

moment och ansvarsområden som ingår i förberedelserna för och 

genomförandet av val för att minska sårbarheten och underlätta för 

framtida valorganisation.  

Valkansliet har knutit fler kompetenser till sig för att bredda arbetsgruppen 

och att minska sårbarheten. Blanda annat finns en framtagen 

kommunikationsplan och aktivitetslista. Valkansliet arbetar nära 

kommunikationsavdelningen och säkerhetssamordnare och har även ordnat 

informationstillfällen tillsammans med kommunpolisen för att informera om 

säkerhet och informationspåverkan inför valet. 

 Överväga att alltid följa valmyndighetens rekommendation vad avser 

antal röstmottagare i samband med förtidsröstning  

Valnämnden följer valmyndighetens rekommendationer vad avser 

bemanning av antal röstmottagare. 
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 Att utvärdera genomförandet av valet för att pröva och dokumentera 

vilka ev. förbättringsområden som noterats samt pröva om 

röstningslokalerna fungerat på ett ändamålsenligt sätt.  

En utvärdering kommer att göras och tjäna som underlag inför 

nästkommande valplaneringsarbete.   

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 juni 2018, har utarbetats av valsamordnare 

Linda Karelid.               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen            
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§ 31   

Information om dataskyddsförordningen 

Information 

Informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg informerar om 

dataskyddsförordning, även kallad GDPR.  

Förordning började gälla under 2018 i hela EU. Dataskyddsförordningens 

främsta uppgift är att skydda personuppgifter, både direkta och indirekta. 

Förordningen reglerar själva behandlingen av personuppgifter hos företag, 

organisationer och myndigheter. Grundläggande regler är att det krävs en 

laglig grund för varje behandling av personuppgifter. Det ska inte samlas in 

fler personuppgifter än vad som bedöms nödvändigt, och det ska inte heller 

lagras längre tid än vad som är rimligt. Om ett företag eller myndighet bryter 

mot förordningen kan höga sanktionsbelopp krävas ut.                
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§ 32   

Information om valnämndens tjänstgöring i samband 
med valet 

Information 

Ordförande Lisbeth Ek informerar om behovet av att ha förare för att lämna 

förtidsröster till respektive vallokal.  

Kanslichef Linda Karelid sammanställer ett körschema när alla anmälningar 

kommit in.                    
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§ 33   

Övrig information 

Information 

Valsamordnare Linda Karelid informerar om utbildningen av röstmottagare 

vid allmänna val den 9 september 2018. Utbildningen äger rum i Stadshuset 

den 21 augusti klockan 18.00.  

Valnämndens nästa sammanträde är onsdagen den 12 september 2018, 

klockan 8:00. 

Valnämndens onsdagsräkning den 12 september 2018 påbörjas klockan 9:00.                      

  

 

            


