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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§9
Kalendarium
Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Valkansliet informerar och redogör för 2018 års kalendarium.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§ 10
Institutionsröstning och röstning via mobila enheter i samband med allmänna valen 2018
Beslut

1. Valnämnden fastställer förvaltningens förslag till platser och schema för
institutionsröstning och röstning med mobila enheter.
2. Valnämnden ger valsamordnaren på delegation att göra eventuella ändringar i schemaläggningen.
Ärendet

Valnämnden har att fastställa platser och schema för institutionsröstning och
röstning via valnämndens mobila förtidsröstningsenheter. Förslag bifogas föreliggande tjänsteskrivelse.
Valnämnden har i enlighet med beslut 2017-11-07, § 17 tillgång till 3 mobila
enheter. Detta gör också att förtidsröstningen och institutionsröstningen via
de mobila enheterna har kunnat utökats från totalt 29 platser vid valen 2014
till totalt 35 platser vid valen 2018.
Valkansliet har inför valen 2018 utvärderat de platser som användes för mobil förtidsröstning 2014 och föreslår ett antal förändringar. Lokaler med lågt
valdeltagande eller som av tillgänglighetsskäl eller andra skäl inte anses
lämpliga föreslås utgå till förmån för mer ändamålsenliga lokaler.
Eventuella förändringar i schemaläggningen kan komma att bli aktuell inför
förtidsröstningsperioden. För att kunna hantera dessa föreslås att valsamordnaren ges delegation att genomföra sådana ändringar.
Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och
finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

3[11]

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§ 11
Beslut om fredad zon vid vallokaler i samband med allmänna valen 2018
Beslut

Valnämnden beslutar att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive staket
som omger dessa, där det finns vallokaler ska vara fria från politisk propaganda under valdagarna. För andra vallokaler samt förtidsröstningslokaler
gäller propagandafri zon på 15 meter utanför lokalen.
Ärendet

Lokaler som används för röstning i samband med allmänna val och folkomröstningar ska vara neutrala och fredade från politisk propaganda.
Valnämnden föreslås därför ta likalydande beslut om fredade zoner som man
tagit vid föregående års val. Beslutet innebär att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive staket som omger dessa, där det finns vallokaler ska vara
fria från politisk propaganda under valdagarna. För andra vallokaler samt
förtidsröstningslokaler gäller propagandafri zon på 15 meter utanför lokalen.
Naturligtvis ska det fortfarande vara tillåtet med valsedelsutdelning utanför
vallokalerna.
Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och
finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

4[11]

BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§ 12
Placering av valsedlar vid allmänna valen 2018
Beslut

Valnämnden antar förvaltningens förslag till placeringsordning för valsedlar
vid allmänna valen 2018 som innebär att partivalsedlar och namnvalsedlar
läggs i separata valsedelställ och i bokstavsordning efter partinamn.
Ärendet

I samband med allmänna val och folkomröstningar är det valnämnden som
beslutar om hur valsedlarna ska placeras i kommunens val- och röstningslokaler. Valsedlar ska finnas i samtliga val- och röstningslokaler och presenteras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt.
För att skapa en likvärdig hantering av valsedlarna föreslås att samtliga valsedlar placeras i bokstavsordning efter partinamn. Valsedlar från övriga partier sorteras in de befintliga serierna vilket innebär att den initiala ordningen
kan komma att brytas och ytterligare sedelställ kan komma att behöva användas. Partivalsedlar och namnvalsedlar placeras i olika ställ.
Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och
finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§ 13
Förordnande av röstmottagare vid allmänna valen 2018
Beslut

1. Valnämnden förordnar röstmottagare vid allmänna valen 2018 i enlighet
med förvaltningens förslag.
2. Förordnanden sker under förutsättning att den som tjänstgör som röstmottagare fått erforderlig utbildning i enlighet med vallagen 3 kap 5 §.
Ärendet

Valnämnden har att förordna röstmottagare vid allmänna valen 2018. Röstmottagare förordnas till såväl vallokaler under valdagen som under förtidsröstningslokalerna under förtidsröstningsperioden. Totalt föreslås 340
personer förordnas som röstningsmottagare eller ersättare under valdagen
samt 82 personer förordnas som röstningsmottagare under förtidsrösningsperioden.
Röstningsmottagarna ansvarar för valprocessen i vallokalen/ förtidsröstningslokalen och för att röstningsförfarandet går korrekt till. För att lyckas
med detta framgår av vallagen 3 kap § 5 att röstmottagare som förordnas ska
ha fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Valkansliet ansvarar för
att tillhandahålla sådan utbildning och förordnanden sker under förutsättning
att alla som tjänstgör som röstmottagare också genomgått denna utbildning.
Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och
finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§ 14
Förordnande av ambulerande röstmottagare vid allmänna
valen 2018
Beslut

1. Valnämnden förordnar ambulerande röstmottagare vid allmänna valen
2018 i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Förordnanden sker under förutsättning att den som tjänstgör som röstmottagare fått erforderlig utbildning i enlighet med vallagen 3 kap 5 §.
Ärendet

Röstberättigade som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder
inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det, i enlighet med vallagen 7 kap 3 a §, lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare.
Ambulerande röstmottagare ska i likhet med övriga röstmottagare ha genomgått utbildning enligt vallagen 3 kap 5 §. Valkansliet ansvarar för att tillhandahålla sådan utbildning och förordnandena sker under förutsättning att
alla som tjänstgör som ambulerande röstmottagare också genomgått denna
utbildning.
Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och
finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§ 15
Beslut om att utse dataskyddsombud för Valnämnden
Beslut

1. Valnämnden utser informationssäkerhetssamordnare Carine Spång till
dataskyddsombud för valnämnden från och med den 25 maj år 2018.
2. Valnämnden ger kanslichef Jakob Etaat rätt att underteckna
anmälan till Datainspektionen om nytt dataskyddsombud.
Ärendet

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från och med den 25 maj år 2018. Förordningen kommer att innebära en hel
del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Kommunens nämnder
måste senast den 25 maj år 2018 utse ett dataskyddsombud.
Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och
finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§ 16
Övrigt
Kanslichef Jakob Etaat informerar om att alla utbildningstillfällen är det
närmaste klara, samt alt materialinköp. Vi hälsar även vår nya medarbetare,
Yamina Wallin, välkommen till valkansliet. Valnämndens presidium, Tobias Ginman samt Jakob Etaat och Corinne Johnson har deltagit på Länsstyrelsens utbildning. Jakob informerar även om att kansliet arbetar med att ta
fram ett informationsbrev som ska gå ut till alla partier. Informationsbrevet
kommer sammanfatta de beslut som valnämnden har fattat under året och
som berör de politiska partiernas arbete.
Corinne Johnson informerar om att valkansliet kommit igång ordentligt med
säkerhetsarbetet inför valet. Kansliet har genomfört en risk- och säkerhetsanalys och utifrån den vidtagit åtgärder för förutsedda konsekvenser. Trygghet och säkerhetsenheten bidrar med en tjänsteman i beredskap under valet.
Agnetha Olofsson informerar om att det startats en användarförening för
valdatasystemet Kaskelott. Idag är ca 28-30 kommuner medlemmar. Föreningen har en egen portal där det finns möjlighet att utbyta erfarenheter, föreslå systemförändringar och ställa frågor. Agnetha Olofsson är vald till användarföreningens styrelse.
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§ 17
Anmälningsärenden
Följande ärende anmäls till valnämnden:
Beslut om fördelning av valkretsmandat, Valn/2018:7
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BOTKYRKA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-22

§ 18
Ändring av vallokal vid valdagen i samband med allmänna
valen 2018
Beslut

Valnämnden beslutar att fastställda Skogsbacksskolan som vallokal för valdistrikt 19 Storvreten S och valdistrikt 20 Storvreten Ö i samband med valdagen vid allmänna valen 2018.
Ärendet

Valnämnden beslutade 2018-02-12, § 2 om att fastställa vallokaler i samband
med valdagen för allmänna valen 2018. Storvretsskolan fastställdes då som
vallokal för valdistrikten 19 Storvreten S och 20 Storvreten Ö. Storvretsskolan ligger på adress Odlingsvägen 36 i Tumba.
Valkansliet har nu fått besked att Storvretsskolan inom kort kommer att
byggas om och att delar av skolgården planeras att stängas av. För att slippa
störande moment och risken för tillgänglighetshinder föreslår förvaltningen
att Skogsbacksskolan istället fastställs som vallokal för valdistrikten 19
Storvreten S och 20 Storvreten Ö. Skogsbacksskolan ligger precis bredvid
Storvretsskolan, på adress Odlingsvägen 36 B, och bedöms ha bra tillgänglighet.
Propositionsordning

Valnämndens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och
finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Valnämnden
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S
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S
MP
TUP
V
KD
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Lars-Göran Liljedahl
Ulf Hjalmarsson
Tobias Ginman
Elisabeth Nobuoka
Nordin
Josefin Norrgård
Mats Einarsson
Bo Claesson

Ersättare
S
Sven-Arne Lindblom
S
Barbro Hillblom
S
Lotta Arnesson
M
Willy Viitala
M
Kjell Andersson
MP Deniz Bulduk
FP
Göran Pelarhagen

Ja
x
x
x

Tjänstgörande ersättare

Nej

ja

x

Deniz Bulduk (MP)

x

Göran Pelarhagen (L)

punkt
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avst.

ja
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punkt
nej

avst

ja

punkt
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avst

x
x

x
x
x
x
x
x
x
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