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§ 12 Dnr 2019/00018 111

Information om valnämndens budget för år 2019

Information

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 163, om flerårsplan
för åren 2019-2021 och budget för år 2019. Valnämndens budget för år 2019
fastställdes till 900 000 kronor.

Regeringen har beslutat om två förordningar om statsbidrag till kommunerna
för arbetet med valet till Europaparlamentet.

För or dning (2018:2069) om statsbidr ag för  kommuner nas medver kan
vid 2019 år s val t ill Eur opapar lamentet
"1 § För sin medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet ska
kommunerna få statsbidrag med

1. 30 000 kronor per kommun,

2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala
antalet röstberättigade i r iket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter
en fingerad valdag den 1 mars 2019, multiplicerat med 186 300 000 kronor,
varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal, och

3. 2 500 kronor per valdistr ikt där röstmottagning sker i varje kommun.

Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget och betala ut bidraget till
kommunerna senast den I apr il 2019."

Förordningen ger ett belopp till kommunerna för arbetet med valet som
baseras på antalet röstberättigade den 1 mars, vilket motsvarar det
statsbidrag för förtidsröstning som kommunerna har fått vid tidigare val.
Utöver det får kommunerna 2500 kronor per valdistrikt. Syftet är att göra det
möjligt att anlita extra röstmottagare i vallokalerna för att hantera eventuell
köbildning till följd av det nya kravet på avskärmning av platsen för
valsedlar.

För or dning (2018:2081) om statsbidr ag t ill kommuner na för
avskär mningar  av platser  där  valsedlar  kan läggas ut
"1 § För inköp av avskärmningar avsedda för platser  där valsedlar  kan
läggas ut i anslutning till eller i val- och röstningslokaler ska en kommun få
statsbidrag

I. med 2 000 kr för varje vallokal, och

2. med 2 000 kr för varje röstningslokal utan begränsat tillträde för
förtidsröstning.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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2 § Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt I § 1 och betala ut
bidraget till kommunerna senast den 1 april 2019.

3 § En kommun som har rätt till bidrag enligt 1 § 2 ska senast den 15 mars
2019 anmäla till Valmyndigheten hur många röstningslokaler  utan
begränsat tillträde som kommer att finnas i kommunen vid förtidsröstning i
2019 års val till Europaparlamentet.

Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt första stycket och betala
ut bidraget senast den 1 april 2019."

Förordningen innebär att kommunerna får ett bidrag för inköp av
avskärmningar av platsen för valsedlar, baserat på antalet vallokaler och
lokaler för förtidsröstning utan begränsat tillträde i kommunen. Varje
kommun ska senast den 15 mars anmäla antalet lokaler till Valmyndigheten.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 mars 2019, har utarbetats av valsamordnare
Linda Karelid.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
1,--------
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§ 13 Dnr 2019/00005 111

Information om avtal med PostNord i samband med
Europaparlamentsvalet 2019

Information

Valsamordnare Linda Karelid informerar om avtal med PostNord i samband
med Europaparlamentsvalet 2019. Valmyndigheten har tecknat ett centralt
avtal med PostNord och Falköpings kommun kommer utifrån det centrala
avtalet att teckna ett lokalt avtal med PostNord.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 14 Dnr 2019/00026 110

Information om utbildning för valnämnden inför
Europaparlamentsvalet 2019

Informat ion

Valsamordnare Linda Karelid informerar om utbildning för valnämnden
inför Europaparlamentsvalet 2019. Utbildningar kommer att hållas den
8 maj, 9 maj, 14 maj och 16 maj. Samtliga utbildningstillfällen pågår mellan
klockan 17:30-21:00. Valnämndens ledamöter och ersättare uppmanas att
delta. Inbjudan kommer att skickas ut.

Justerarnas signaturer
\

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 15 Dnr 2019/00027 110

Information om kommunrevisionens gransknings-
rapport av valnämndens arbete och kommunens
vallokaler 2018

Informat ion

Valsamordnare Linda Karelid informerar om att kommunrevisionen har
granskat valnämndens arbete och kommunens vallokaler 2018.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Dnr 2019/00017 111

Vallokaler på valdagen vid Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Valnämnden fastställer vallokaler vid val till Europaparlamentet den
26 maj 2019 enligt följande.

Valdistr ik t

Centrum
Kyrkerör
Dotorp-Tåstorp
Bestorp-Mösseberg
Fredriksberg
Ranten-Grönelund
Vilhelmsberg-Åttagård
Södra Bestorp-Nedre Mösseberg
Bergsliden
Vilske
Floby
Odensberg
Åsarp-Kättilstorp
Kinnarp—Slutarp
Vartofta
Stenstorpsbygden
Stenstorp
Gudhem-Broddetorp

Vallokal

Vindängens skola (matsalen)
Stadshuset
Boulehallen
Mössebergsskolan (matsalen)
Ållebergsgymnasiet (foajén)
Centralskolan (matsalen)
Ållebergsgymnasiet (matsalen)
Ranlidens äldreb. (samlingssalen)
Bergsliden 7/Samlingssalen
Kommunalh. Floby (nedervåningen)
Kommunalh. Floby (2:a våningen)
Odensbergsskolan (matsalen)
Ekebergahallen i karp (matsa len)
Kinnarpshallen
Vartofta skola (idrottshallen)
Gustaf Dalénskolan (idrottshallen)
Äldreboendet Gamla Björktuna (samlingssalen)
Församlingshemmet, Gudhem

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till vallokaler vid val
till Europaparlamentet den 26 maj 2019. Förslagen på lokaler innebär att
kommunens egna lokaler nyttjas i den mån det går, och att värdeneutrala
lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Förslaget innebär också i
den mån det går att undvika att två distrikt samsas i samma lokal.

Valdistrikt och vallokaler i kursiv stil är förändrade sedan tidigare val.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 21 februari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen skickas t i l l
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 17 Dnr 2019/00014 111

Röstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2019

Val nämndens beslut

1 Valnämnden fastställer följande röstningslokaler för förtidsröstning vid
valet till Europaparlamentet under tiden 8 maj -26 maj 2019.

Röstningslokaler

Odenhallen, Falköping
Kommunalhuset i Floby, nedervåningen
Åsarps bibliotek, Alvershus
Kinnarps bibliotek, Kinnarpsskolan
Vartofta bibliotek
Äldreboendet Gamla Björktuna, Stenstorp
Gudhems församlingshem
Valnämndens kansli, plan 4, Stadshuset, Falköping (endast valdagen 26 maj)

2 Valnämndens ordförande ges delegation att fastställa lämpliga lokaler för
förtidsröstning i Broddetorp och Kättilstorp i begränsad omfattning.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till röstningslokaler
för förtidsröstning vid valet till Europaparlamentet 2019.

För att i viss mån ersätta vallokalerna i Broddetorp och Kättilstorp föreslås
det att det ordnas förtidsröstning i Broddetorp och Kättilstorp i begränsad
omfattning några dagar under förtidsröstningsperioden. Valnämndens
ordförande föreslås ges delegation att besluta om dessa lokaler.

Röstningslokaler i kursiv stil är förändrade sedan tidigare val.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 21 februari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen skickas t i l l
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer P rotokollsutdraget bestyrks
k \
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§ 18 Dnr 2019/00022 111

Öppettider i vallokaler under valdagen vid
Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler håller öppet valdagen vid
Europaparlamentsvalet söndagen den 26 maj 2019 klockan 08:00-21:00.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen föreslår att samtliga vallokaler håller öppet
under valdagen vid Europaparlamentsvalet klockan 08:00-21:00.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 24 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen skickas t i l l
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer i Protokollsutdraget bestyrks
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§ 19 Dnr 2019/00021 111

Öppettider i röstningslokaler vid
Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att följande öppettider gäller i röstningslokaler för
förtidsröstning vid val till Europaparlamentet under tiden 8 maj -26 maj 2019.

Odenhallen

8-9 maj onsdag —torsdag kl. 13-19
10-12 maj fredag —söndag kl. 10-13
13-16 maj måndag —torsdag kl. 13-19
17-19 maj fredag —söndag kl. 10-13
20-23 maj måndag —torsdag kl. 13-19
24-25 maj fredag —lördag kl. 10-13

Kommunalhuset Floby

13-17 maj måndag -fredag kl. 15-18

Åsarps bibl iotek, Alvershus

20-24 maj måndag -fredag kl. 15-18

Kinnarps bibliotek

20-24 maj måndag -fredag kl. 15-18

Vartofta bibliotek

13-17 maj måndag -fredag kl. 15-18

Äldreboendet Gamla Björk tuna, Stenstorp

20-24 maj måndag -fredag kl. 15-18

Gudhems församlingshem

13-15 maj måndag -onsdag kl. 15-19

Valnämndens kansli

26 maj söndag kl. 08-21

Broddetorp

16-17 maj torsdag -fredag kl. 15-19

Kätt i lstorp
23-24 maj torsdag —fredag kl. 15-19

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till öppettider för
förtidsröstning i röstningslokaler. Valnämndens ordförande föreslås få
delegation att fastställa öppettider för den förtidsröstningen som under
begränsad tid ska ordnas i Broddetorp och i Kättilstorp.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 21 februari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid. I förvaltningens utlåtande föreslås följande.

1 Valnämnden beslutar att följande öppettider gäller i röstningslokaler för
förtidsröstning vid val till Europaparlamentet under tiden 8 maj -26 maj 2019.

Odenhallen

8-9 maj
10-12 maj
13-16 maj
17-19 maj
20-23 maj
24-25 maj

onsdag —torsdag
fredag —söndag
måndag —torsdag
fredag —söndag
måndag —torsdag
fredag —lördag

Kommunalhuset Floby

13-17 maj måndag -fredag

Åsarps bibl iotek , Alvershus

20-24 maj måndag -fredag

Kinnarps bibliotek

20-24 maj måndag -fredag

Vartofta bibliotek

13-17 maj måndag -fredag

Äldreboendet Gamla Björk tuna

20-24 maj måndag -fredag

Gudhems församlingshem

13-15 maj måndag -onsdag

Valnämndens kansli

26 maj söndag

k1.13-19
kl. 10-13
k1.13-19
k1.10-13
kl. 13-19
kl. 10-13

k1.15-18

k1.15-18

k1.15-18

k1.15-18

, Stenstorp

k1.15-18

k1.15-19

kl. 08-21

2 Valnämndens ordförande ges delegation att fastställa öppettider för
förtidsröstningen i Broddetorp och i Kättilstorp.

Justerarnas signaturer \ 1
Protokollsutdraget bestyrks
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Yrkanden

Lisbeth Ek (S) yrkar att följande öppettider fastställs för röstningslokaler för
förtidsröstning vid val till Europaparlamentet i Broddetorp och Kättilstorp.

Broddetorp

16-17 maj torsdag -fredag kl. 15-19

Kätt i lstorp

23-24 maj torsdag -fredag kl. 15-19

Proposit ionsordning

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag inklusive Lisbeth
Eks (S) tilläggsyrkande och finner att valnämnden har beslutat att bifalla
förvaltningens förslag och Lisbeth Eks (S) tilläggsyrkande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Peter Sjöberg, samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§20 Dnr 2019/00001 111

Ambulerande röstmottagare vid Europaparlamentsvalet
2019

Valnämndens beslut

1 Följande personer förordnas att vara ambulerande röstmottagare vid
Europaparlamentsvalet 2019.

Gunnel Samson, Norra Vägen 8, 521 96 Falköping
Bengt Andersson, Norra Vägen 8, 521 96 Falköping

2 Valnämnden ger valnämndens ordförande delegation att fastställa tider
för de ambulerande röstmottagarnas tillgänglighet.

Bakgrund

Kommunen ska tillhandahålla 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. Det vill säga minst två
ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta tillsammans hela tiden.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 24 januari 2019,har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen skickas t i l l
Gunnel Samson
Bengt Andersson
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§21 Dnr 2019/00016 111

Utlämning av valmaterial vid Europaparlamentsvalet
2019

Valnämndens beslut

1 Valsamordnare Linda Karelid får i uppdrag att besluta om utlämning
av valmaterial och röstlängder till valdistrikten vid val till
Europaparlamentet 2019.

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 24 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen skickas t i l l
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§22 Dnr 2019/00015 111

Utläggning av valsedlar vid Europaparlamentsvalet
2019

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att endast lägga ut valsedlar för de partier som
enligt vallagen ska läggas ut (VL kap 6 § 8).

2 Valsedlarna ska placeras i valsedelsställ.

3 Valsedlar för partier, som har rätt att få valsedlar utlagda av valnämnden,
ska placeras i ett valsedelsställ i alfabetisk ordning enligt följande.

Blanka valsedlar Blanka valsedlar Blanka valsedlar

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet

Feministiskt Initiativ Feministiskt Initiativ Feministiskt Initiativ

Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna

Liberalerna (tidigare
Folkpartiet)

Liberalerna (tidigare
Folkpartiet)

Liberalerna (tidigare
Folkpartiet)

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna

Moderaterna Moderaterna Moderaterna

Piratpartiet Piratpartiet Piratpartiet

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet

4 Valnämnden beslutar att röstmottagare under förtidsröstningen och under
valdagen fyller på valsedlar i valsedelstället för de partier som lämnat
dessa, om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna själva
svara för kontroll att valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna.

5 Valsamordnare Linda Karelid får i uppdrag att besluta om upplägget i
övrigt. I informationen till röstmottagarna ska det tydligt framgå hur
valsedlarna ska placeras, vilket även ska understrykas vid utbildningen.

Bakgrund

Nya r egler
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska läggas
ut i anslutning till eller i lokalen. Det är viktigt att alla partiers valsedlar
behandlas och presenteras på samma sätt.

Justerarnas signaturer
i

Protokollsutdraget bestyrks
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Inför valen 2018 infördes nya regler i vallagen och endast de partier som
anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte
anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina
valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla
deltagande fram till 30 dagar innan valdagen.

Valsedlar  som kommunen ska lägga ut
De partier som har begärt utläggning hos Valmyndigheten för valet till
Europaparlamentet är:

• Moderaterna
• Centerpartiet
• Liberalerna
• Kristdemokraterna
• Socialdemokraterna
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet
• Sverigedemokraterna
• Feministiskt Initiativ
• Piratpartiet

Det är kommunen, och i praktiken röstmottagarna, som ansvarar för att dessa
valsedlar alltid finns på plats.

Valsedlar  som par tier na själva ansvar ar  för
De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar
utlagda, kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller
röstningslokalen. Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att hantera
dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland valsedlar samt att
kontrollera att partiet deltar i valet.

Valmyndigheten kommer att efter sista anmälningsdatum för deltagande i
valet, publicera en lista över deltagande partier på www.val.se.

Av praktiska skäl kan kommunerna själva besluta om att fylla på dessa
partiers valsedlar om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska
partierna själva svara för kontroll att valsedlarna finns att tillgå för
röstmottagarna.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 1 mars 2019, har utarbetats av valsamordnare
Linda Karelid.

Paragrafen sk ickas t i l l
Gruppledarna i kommunfullmäktige
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§23 Dnr 2019/00009 111

Förtäring för röstmottagare på valdagen vid
Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att ordföranden i varje valdistrikt får möjlighet att
inhandla förtäring för röstmottagare under valdagen den 26 maj 2019 till
ett belopp om högst 800 kronor.

Bakgrund

Förvaltningen föreslår att ordföranden i varje valdistrikt får möjlighet att
inhandla förtäring för röstmottagare under valdagen den 26 maj 2019 till ett
belopp om högst 800 kronor. Antingen görs en beställning hos en av
Falköping kommun upphandlad leverantör, eller via en utläggsredovisning.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 februari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen sk ickas t i l l
Ordföranden i distrikten
Löneavdelningen
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 24 Dnr 2019/00004 111

Arvoden till röstmottagare, med flera, vid
Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Arvoden till röstmottagare, med flera, vid val till Europaparlamentet 2019
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 fårdsträcka
överstigande fem kilometer från bostaden till vallokalen (enkel resa).
Gäller ej inom Falköpings tätort. Röstmottagare bosatta utanför
kommunen erhåller ersättning motsvarande en Regionen runt -biljett.

B
Arvode till röstmottagare vid förtidsröstning utbetalas med, förutom
reseersättning, 300 kronor per timme vardagar, och med 400 kronor per
timme lördag och söndag.

C
Arvode till valutbildare utbetalas med 700 kronor per timme.

D
De ambulerande röstmottagarna erhåller ett arvode om 300 kronor per
timme vardagar, och med 400 kronor per timme lördag och söndag, plus
reseersättning.

E
Samtliga belopp inkluderar semesterersättning.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett förslag till ersättning för
röstmottagare med flera.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 26 februari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen skickas t i l l
Löneenheten
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 25 Dnr 2019/00024 005

Utseende av dataskyddsombud för valnämnden

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att entlediga Elinor Stenberg från uppdraget som
dataskyddsombud för valnämnden från och med den 26 mars 2019.

2 Valnämnden beslutar att utse Jimmy Palmqvist, Skövde kommun, till
dataskyddsombud för valnämnden från och med den 26 mars 2019.

Bakgrund

Informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg går på föräldraledighet
och ersätts under tiden av Jimmy Palmqvist, anställd i Skövde kommun.
Valnämnden har utsett Elinor Stenberg till nämndens dataskyddsombud.
Under Elinor Stenbergs föräldraledighet är det därför lämpligt att Jimmy
Palmqvist, som tagit över hennes uppgifter, utses till dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets r oll
Ett dataskyddsombud kan ha ansvar för flera olika myndigheter. I
Falköpings kommun har samtliga nämnder utsett samma 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 gentemot Datainspektionen

• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom
organisationen

• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgifts-
ansvariga (nämnden) eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgifts-
ansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina
arbetsuppgifter. Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en

Justerarnas signaturer I Protokollsutdraget bestyrks
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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.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att entlediga
Elinor Stenberg från uppdraget som dataskyddsombud från och med den 26
mars 2019 samt beslutar att utse Jimmy Palmqvist, Skövde kommun, till
dataskyddsombud för valnämnden från och med den 26 mars 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 mars 2019, ar utarbetats av valsamordnare
Linda Karelid.

Paragrafen skickas t i l l
Datainspektionen
Elinor Stenberg, informationssäkerhetssamordnare
Jimmy Palmqvist, Skövde kommun
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer

(

Protokollsutdraget bestyrks
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§26 Dnr 2019/00028 110

Anmälan av delegationsbeslut

Valnämndens beslut

1 Nedanstående förteckning över delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Bakgrund

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.

Valnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, vice
ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med valnämndens
delegationsbestämmelser.

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av valnämnden. Valnämnden kan inte
ändra ett sådant beslut. Dock kan valnämnden när som helst återkalla
delegationen.

Anmälan av delegat ionsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av valnämndens delegations-
bestämmelser ska anmälas till valnämndens vid dess nästkommande
sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för
valnämnden i form av nedanstående förteckning.

Delegat ionsbeslut

Ordförandebeslut (§ 1)

Diar ienr Beslut Delegat

2019/29 110 Beslut om röstningslokal för förtids- Valnämndens ordförande
röstning till omval till kommunfull-
mäktige i Falun 2019

Ekonomiska frågor (§ 4)

Diar ienr Beslut Delegat

2019/30 110 Beslut om sammanträdesarvode för Valnämndens ordförande
deltagande på utbildningar för
förtroendevalda samt för utbildningar
för röstmottagare i maj 2019

Justerarnas signaturer i Protokollsutdraget bestyrks
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