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Valnämnden
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2018-05-15 klockan 17.30–18.30

Ledamöter

Gunnar Håkansson (MP), ordförande
Klara Twete (S), vice ordf
Lars Granath (M), 2:e vice ordf
Rune Granqvist (S)
Elisabeth Iregren (V)
Gert Andersson (C)

Tjänstgörande ersättare

Piotr Szybek (S), ersätter Simon Tyberg (MP)
Kerstin Bondesson (M), ersätter Sven Gunnar Gunnarsson (KD)
Gun Rydin Wennborg (L), ersätter Nils Gårder (L)

Ersättare

Jonas Ringqvist (V)
Erik Dahlén (C)

Övriga

Lise-Lotte Wennberg Liedberg, Nämndsekreterare
Johannes Härri, Valsamordnare

Justerare

Rune Granqvist (S)

Paragrafer

§ 20-25

Plats och tid för justering Rådhuset 22 maj 2018
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Gunnar Håkansson (MP)

Justerare

Rune Granqvist (S)
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§ 20

Val av justerare

Beslut
Valnämnden beslutar
att

Justerare

Rune Granqvist (S) väljs till justerare.
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§ 21

Fastställande av dagordningen

Beslut
Valnämnden beslutar
att

Justerare

dagordningen fastställs.
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§ 22

Anmälningar

Sammanfattning
Nämndsekreteraren informerade om de avtal som har slutits:
- Hyresavtal med Stena för hyra av lokal för förtidsröstning vid Nöbbelöv
torg
- Samarbetsavtal med kultur- och fritidsnämnden för bibliotekens
deltagande vid förtidsröstningen
- Samarbetsavtal med Maria Montessoriskolan för lån av lokal på
valdagen
Kommunen har fått 2,3 miljoner kronor i statsbidrag för att anordna
förtidsröstningen.
Klara Twete berättade att hon blivit intervjuad om ambulerande
röstmottagare av en tidning som riktar sig till personer med
synnedsättning.

Justerare
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§ 23

Arvode för röstmottagare 2018 och
2019

Dnr VN 2018/0018

Sammanfattning
Ungefär 100 personer har olika uppdrag i samband med valet som inte
rör arbete i vallokalen under valdagen. Det handlar om att arbete med
förtidsröstning, inspektera lokaler m.m. Eftersom uppdragen varierar i
omfång så utgår ett timarvode och ofta även ett utbildningsarvode.
Förvaltningen föreslår ett timarvode på 250 kr och ett utbildningsarvode
på 400 kr. I detta ingår eventuell milersättning och OB-tillägg. Beloppet
föreslås vara desamma vid valen till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige 2018 samt vid valet till Europaparlamentet 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Arvode för röstmottaget vid förtidsröstningen 20182019

Beslut
Valnämnden beslutar
att
att

timarvodet för röstmottagare och andra uppdrag under valperioden
uppgår till 250 kr under valen 2018 och 2019.
arvodet för att delta i utbildning uppgår till 400 kr under valen 2018
och 2019 om det inte ingår i ett fast arvode.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare
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§ 24

Politisk aktivitet vid valet 2018

Dnr VN 2018/0019

Sammanfattning
Enligt vallagen får det inte förekomma propaganda, dvs. politisk
aktivitet, eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i
deras val på en röstnings- eller vallokal (8 kap. 3 §). Röstmottagare
ansvar för ordningen under röstmottagningen och har ansvar samt
skyldighet att ge anvisningar som möjliggör röstmottagandet. Valkansliet
ser ett behov av att tydliggöra ordningsregler inför allmänna val 2018 för
att kunna ge mer omfattande stöd för samtliga röstmottagare i Lund.
Valnämndens ordningsregler kan säkerställa mer systematiskt arbete mot
alla typer av politisk aktivitet på kommunens samtliga röstnings- och
vallokaler.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse politisk aktivitet_180507
Ordningsregler vid röstmottagningsställen i Lunds kommun 2018

Beslut
Valnämnden beslutar
att

fastställa ordningsreglerna för röstnings- och vallokaler.

Beslut expedieras till:
Akten
Gruppledarna för de politiska partierna i Lund fullmäktige.

Justerare
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§ 25

Utnämnande av dataskyddsombud

Dnr VN 2018/0012

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018,
utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av
bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen är det
obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud, vilket är fallet
för Lunds kommuns samtliga nämnder. Bestämmelserna om
dataskyddsombud återfinns i artiklarna 37-39 i GDPR.
Kommunkontoret har anställt en jurist vid namn Maria Skogh. Hon
bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att utses till
dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud 180403
Dataskyddsförordningen

Beslut
Valnämnden beslutar
att
att

utse Maria Skogh till dataskyddsombud för valnämnden från och
med den 25 maj 2018.
delegera beslutanderätt till förvaltningschef/kommundirektör att
utse vikarierande dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om
högst 12 månader. Beslut om utnämnande av vikarierande
dataskyddsombud ska anmälas till valnämnden.

Beslut expedieras till:
Akten
Datainspektionen (anmälan via deras webbplats)
Kommunkontoret, administrativa avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (9)

