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Plats och tid

Kommurföuset, onsdagen den 25 oktober 2017, kl. 19.00-20.15

Beslutande

Gunnar Welin (M), ordförande
Per-Olof Pettersson (C)
Ingmar Andhill (S)

Övriga närvarande

Peter Andersson, kommunsekreterare
Lars Millberg, personalchef

Justerare

Ingmar Andhill (S)
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Vn § 5

Justering

Till att järnte ordf?jranden justera dagens protokoll utses
Ingmar Andhill (S).
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Vn § 6

Budget för valnämnden 2018
Beslut

Valnämnden har mottagit inforrnationen.

Ärendet

Kornrnunsekreterare Peter Andersson informerar att enligt ekonomierföeten
är budgeten för innevarande år 28 tkr och för år 2018 ett tillskott av 3 00 tkr,
totalt 328 tkr.
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Expediering:
Kommunkansliet

Vn§7

Personuppgiftsombud för Valnämnden
Beslut

Kommunsekreterare Peter Andersson utses som biträde till

personuppgiftsombud Per-Ola Hedberg :för Valnämnden.
Ärendet

Personalchef Lars Millberg informerar att valnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL) för sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen beslutade 2001-09-04, § 75 att utse Axel Danielsson
(extern konsult) som personuppgiftsombudsman för Töreboda komrnun.
Axel Danielsson har 2017-08-06 lämnat en uppsägning av uppdraget som
personuppgiftsombud. Uppsägningen gäller :förutom kommunstyrelsen även
Törebodabostäder AB, IT-närnnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Dessa nämnder/bolag måste utse en ny person som personuppgiftsombud.

Komrnunchef Per-Ola Hedberg utses som personuppgiftsombud för
Töreboda kornmun från och med 2017-10-16.
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Expediering.'

Vn§8

Planering inför 2018-års val
Beslut

Valnämnden har mottagit informationen.
Ärendet

Sekreteraren meddelar att den 9 september 2018 är det val till riksdag,
landsting och komrnun. Förutom förtidsröstning och röstning på valdagen

kornrner även möjlighet till röstning att ske på särskilt boende vid ett tillfölle
på Björkängen och på Krabbängsgården. Daturnen kornmer att fastslås
senare.
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Partiernas gruppledare

Vn § 9

Förordnande av röstmottagare i vallokaler och
röstningslokaler
Valnämndens beslut

Valnäm?nden kommer att förorda röstmottagare samt ordförande och vice
ordförande i valdistrikt när en lista på deltagarna är framtagen. Sex stycken
deltagare kornrner att utses till varje distrikt.
Ärendet

En förfrågan ska sändas till partigrupperna i kommunfullmäktige om förslag
till kandidater till uppdraget som röstmottagare. Förslagen på deltagare ska
ha inkommit till kornmunkansliet senast den 28 februari 2018. Utbildning av
dessa personer planeras till i början av maj månad 2018.
Enligt Vallagen, 3 kap 4 §, ska valnämnden utse minst fyra personer att vara
röstmottagare i varje valdistrikt. Nämnden ska förordna en av dessa att vara
ordförande och en att vara vice ordförande.

I varje röstningslokal ska det finnas så många röstmottagare som behövs för
att röstmottagningen ska kunna genomföras. Något bestämt minsta antal
röstmottagare finns inte uttalat i vallagen.
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Vn§lO

Förtidsröstning, lokaler + öppettider
Valnämndens beslut

Röstningslokaler för förtidsröstning som ska användas är Töreboda

(Kornrnurföuset), Moholm (Moholms skola, nordöstra flygeln) och Älgarås
(Servicehuset).
1. Personalchef Lars Millberg och kommunsekreterare Peter Andersson får

uppdraget att sarnrnanställa ett schema över öppettider för förtidsröstningen. F'örtidsröstningen inleds två veckor innan valdagen.
2. Personalchefen får uppdrag att bemanna röstmottagningsställena i

Töreboda, Moholm och Älgarås med erforderlig anställd personal.
3. Ordföranden får uppdrag att utförda förordnanden för de röstmottagare
personalchefen sföller till 'förfogande enligt punkt 2.
Ärendet

Valnämnden har att besluta om lokaler och öppettider f?ör förtidsröstning.
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Expediering.'

Vn§ll

Val, lokal + öppettider
Valnämndens beslut

Röstningslokaler vid valet som ska användas är Töreboda är:
Töreboda Norra

Töreboda Centralskola

Töreboda Sydvästra

Björkängsskolan

Töreboda Östra

Kilenskolan

Moholm

Moholmsskola

Älgarås

ÄlgaråsServicehus

Vallokalerna ska vara öppna mellan klockan 08.00 - 20.00 vid allmänna val.

Ärendet

Kommunen är indelad i valdistrikt. Varje valdistrikt ska ha en vallokal.
Valnärmiden bestärnrner viiken lokal som är mest lämpad att vara vallokal
för respektive distrikt. Lokalen ska vara centralt placerad med hänsyn till
kommunikationer för de väljare som bor i valdistriktet. Alla vallokaler ska
vara tillgängliga.
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Vn§l2

Instruktion om placering av valsedlar i valsedelsställ
Valnämndens beslut

Röstmottagarna i varje röstningslokal och i varje vallokal ska placera
valsedlar på följande sätt i valsedelssföllen:
*

Partivalsedlar placeras uppifrån och ned i de vänstra facken i
bokstavsordning.

@

Blanka valsedlar ställs i det vänstra facket i den tionde raden.

*

Partiernas namnvalsedlar ställs i sarnma ordningsfö5 d i de högra
facken.

Valnämnden delegerar till ordföranden att besluta om ändring i instruktionen
om så erfordras.

Ärendet

Valmyndigheten uppmanar valnämnden att fatta beslut om hur valsedlarna
ska placeras i valsedelsställen så det ser likadant ut i kommunens alla
vallokaler och röstningslokaler.
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Vn§l3

Utbildning av röstmottagare ivallokal
Valnämndens beslut

1. Valnämnden beslutar att kalla alla röstmottagare i vallokalerna till
utbildning cirka två veckor innan valet.

2. Valnärru'iden beslutar att kalla röstmottagarna i röstningslokalerna till
utbildning efter samråd med röstmottagarna om dag och tid.
3. Valnämnden uppmanar alla röstmottagare att ta del av Valmyndighetens
utbildningsmaterial in?nan de kommer till kommunens utbildning.
4. Eventuell ytterligare utbildning av ordförandena och vice ordförandena i
valdistrikten sker i samband med avhämtning av valmaterial.
5. Ordförandena i de fem valdistrikten kornrner i maj månad 2018 att träffas
för planering.
6. Utbildning i handhavande av valsedelsräknare kornrner att ges till den
personen i var5e valdistrikt som blivit utsedd att sköta räknaren.

Ärendet

Valmyndigheten anger i olika dokument och vägledningar bland annat att
alla röstmottagare ska få utbildning - inte bara ordföranden och vice

ordföranden. Röstmottagarnas kompetens är oerhört viktig för allmärföeten
förtroende för valsystemet. Alla röstmottagare bör uppmanas att ta del av
valmyndighetens material innan de kornmer till den utbildning som
kommunen ordnar. Då kan det vid kommunens utbildning vara möjligt att få
svar på frågor och diskutera lokalspecifika problem.
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Vn§l4

Delegation av brådskande och mindre ärenden och ansvar för
genomförande av praktiskt arbete
Valnätnndens beslut

1. Valnämnden delegerar till ordföranden med vice ordföranden som
ersättare att besluta i brådskande ärenden och i mindre ärenden som inte

bedöms erfordra att nämnden samrnankallas. Delegationsbeslut ska
anrnälas vid nämndens nästkornmande sammanträde.

Valnämnden uppdrar åt sekreteraren med utsedd medhj älpare som

2.

ersättare att föra in eventuella ändringar i röstlängden.
3. Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och utsedd medhjälpare får
i uppdrag att tillse att annonsering och annan information om valet,
utbildning samt anskaffning av utrustning och material sker.
4. Valnämnden uppdrar åt personalchef Lars Millberg och sekreteraren att
anordna utbildning för röstmottagare i röstningslokaler och vallokaler.
5. Valnämnden uppdrar åt personalchef Lars Millberg att boka,
iordningställa och utrusta förtidsröstningslokaler och vallokaler samt
tillse att lokalerna är tillgängliga och att valnämndsordförandena och
röstmottagarna i röstningslokalema erhåller nycklar och information om
eventuella larm.

6. Ordförande, sekreteraren, personalchef Lars Millberg och utsedd
medhj älpare ansvarar för det centrala valnämndsarbetet under valdagen.
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Vn§l5
Förordnande av bud
Valnämndens beslut

Valnämnden avstår från att särskilt förordna bud inför valet 2018.

Ärendet

I vallagen 7 kap 5 § finns bestärnrnelser om vilka personer som får vara bud.
En kategori är de som särskilt förordnas av kommunen att vara bud.
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Vn§l6
Nästa sammanträde
Valnämndens beslut

Valnämnden sarmnanträder 7 mars 2018 klockan 19.00 i Blå rurnmet.
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Vn§l7

Övriga ärenden
Arendet

Inga övriga ärenden behandlas.
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