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Dnr KS 2017/0374

Ersättning till röstmottagare vid förtidsröstning
perioden 22 augusti-9 september 2018
Beslut
Valnämnden föreslå kommunstyrelsens personalutskott besluta
1. fastställa ersättningen till röstmottagare vid förtidsröstning under
perioden 22 augusti – 9 september 2018 till 170 kronor per timme.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Sedan kommunstyrelsens personalutskott beslut 2014 har lönerna för
kommunens anställda ökat med cirka 12 procent. Ersättningen 2014 var
150 kronor per timme.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 24 maj 2018.

Övervägande
Övriga arvoden för röstmottagare höjdes med 5 procent jämfört med 2014
års val, avrundat till närmsta högre hundratal. Den lägre höjningen
motiverades med att Varbergs kommuns arvoden låg högre än övriga
kommuner i Halland. När det gäller ersättningen till röstmottagare vid
förtidsröstningen är läget det omvända och kommunkansliet föreslår därför
att man höjer ersättningen till 170 kronor per timme.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0374

Ersättningslokaler
Beslut
Valnämnden beslutar
1. använda Kärnegårdens förskola som vallokal i valdistrikt BrunnsbergLugnet
2. använda Varberg Direkt som vallokal i valdistrikt Varberg centrum N
3. delegera till ordföranden att vid behov besluta om ersättningslokaler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har tidigare beslutat att använda den nya förskolan
Bumerangen som vallokal i valdistriktet Brunnsberg-Lugnet. Det är dock
osäkert om förskolan kommer att hinna bli klar och därför föreslås att man
istället använder Kärnegårdens förskola som vallokal.
Valnämnden har tidigare beslutat att använda kommunens
informationstorg som vallokal i valdistrikt Varberg centrum N. Lokalen
håller på att byggas om och därför föreslås att man istället använder
Varberg Direkts lokal som vallokal.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 24 maj 2018.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att valnämnden beslutar att använda
Kärnegårdens förskola som vallokal i valdistrikt Brunnsberg-Lugnet och
Varberg Direkt som vallokal i valdistrikt Varberg centrum N.
Valnämnden beslutar gemensamt att lägga till följande beslutssats
”delegera till ordföranden att vid behov besluta om ersättningslokaler.”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0374

Riskanalys inför 2018 års allmänna val
Beslut
Valnämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna med komplettering av punkt 18.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Edlund (MP) föreslår att punkt 18 Ovälkomna gäster i riskanalysen
kompletteras med tydligare information om hur situationen ska hanteras.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga på bifall eller avslag till Stefan Edlunds (MP)
förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
På en valkonferens anordnad av Valmyndigheten i januari 2018 och en
anordnad av länsstyrelsen i Halland i maj 2018 har det påpekats vikten av
att kommunerna gör en riskanalys inför det allmänna valet 2018.
Kommunkansliet har därför genomfört en riskanalys.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 24 maj 2018.
Riskanalys 24 maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0374

Utkörning av förtidsröster valdagen
Beslut
Valnämnden beslutar
1. politikerna i valnämnden tar på sig ansvaret att köra ut förtidsröster till
valdistrikten på valdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vid förra valet förtidsröstade cirka 15 000 personer i Varberg. De
förtidsröster som ska räknas i valdistrikten på valdagen behöver köras ut
till respektive valdistrikt på valdagens morgon. I Varberg finns det 36
valdistrikt. I vissa kommuner kör politikerna i valnämnden ut förtidsröster
till valdistrikten.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 24 maj 2018.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att politikerna i valnämnden tar på sig ansvaret
att köra ut förtidsröster till valdistrikten på valdagen.
Om valnämnden inte kan bemanna hela eller delar av utkörningen kommer
den hanteras av personal på valnämndens kansli.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0374

Dataskyddsombud valnämnden
Beslut
Valnämnden beslutar
1. utse Marcus Andersson till dataskyddsombud för valnämnden från och
med 1 juni 2018 till och med 28 juni 2018
2. utse Kerstin Glittmark till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från
och med 29 juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018 och
ersatte då personuppgiftslagen, PuL.
Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska
varje nämnd utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland
annat ha följande uppgifter:
• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar
personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen
• Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till
och utbilda personal
• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet
• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten
• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som
rör behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i
andra frågor.
En annan förändring är att de nya reglerna ställer krav på
dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den
person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses
på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att
utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.
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Beslutsunderlag
Beslutsförslag 24 maj 2018.

Övervägande
Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens
om att anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka,
Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett av ombuden ska främst arbeta
mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och
Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och
gemensamt ta ställning i övergripande frågeställningar.
För Kungsbacka och Varberg har Kerstin Glittmark anställts och hon börjar
sin tjänstgöring 29 juni 2018. Fram till detta datum föreslås att respektive
nämnd utser befintligt personuppgiftsombud till dataskyddsombud.
Nuvarande personuppgiftsombud för valnämnden är Marcus Andersson.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Vn § 13

Förtidsröstning Kungsäter bibliotek
Beslut
Valnämnden beslutar
1. delegera till ordföranden att vid behov besluta om hantering av frågan
om förtidsröstning i Kungsäter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har tidigare beslutat att använda biblioteket i Kungsäter som
förtidsröstningslokal. Kommunkansliet har fått information om att det
finns planer på att flytta biblioteket i Kungsäter och att det skulle innebära
att det inte går att ha en förtidsröstning där vid de allmänna valen 9
september 2018.
Valnämnden beslutar gemensamt att lägga till följande beslutssats
”delegera till ordföranden att vid behov besluta om hantering av frågan om
förtidsröstning i Kungsäter.”
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Vn § 14

Övriga frågor
Beslut
Valnämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Valmaterial
Kommunkansliet informerar om att det beställts 6 stycken valsedelräknare.
Efter diskussion med nämnden kommer två skyltar med text om
förtidsröstning att beställas.

Förtidsröstning på Varbergs sjukhus
Ambulerande röstmottagare kommer att finnas på Varbergs sjukhus 8
september mellan klockan 12.30 och 15.30 för att ta emot förtidsröster.

Förtidsröstning i Gallerian
Den yta som var tänkt att användas för förtidsröstning i Gallerian är
dubbelbokad 6-8 september. Diskussion förs med ansvariga för Gallerian
om lösning av problemet.

Bemanning och transport av förtidsröster
Information lämnas om bemanningen av förtidsröstningslokalerna och hur
förtidsrösterna transporteras till valnämndens kansli.

Utbildning av röstmottagare och rösträknare
Utbildning av röstmottagare sker genom informationsmöten 20, 22, 23, 27,
29 och 30 augusti. Rösträknarna kommer att utbildas genom att de får se
valmyndighetens informationsfilm om valet.

Information till övriga partier
Texten om de allmänna valen 2018 som finns på kommunens webbplats
kommer att kompletteras med information om var övriga partier som inte
är representerade i fullmäktige kan vända sig för att få kunskap om valen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Vn § 15

Nästa möte
Beslut
Valnämnden beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Valnämndens nästa sammanträde är 31 augusti 2018 klockan 8.30 och
onsdagsräkningen är 12 september klockan 9.30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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