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Plats och tid

Lilla Hjernet, 2018-06-1 1, klockan 10.30-12.00

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Michael Bergen , valsamordnare och sekreterare
Maria Viduss , valsamordnare
Inger Multanen , administ rativ chef

Utses attjustera

Jens-Mikael Larsson (L)
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Mats ;undberg, (S)
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Jens-Mikael Larsson
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Vn § 9
Val a v ordförande och vice ordförande i valdistrikt
Valsamordnarna har tagit fram ett förslag på ordförande och vice ordförande i alla valdistrikt utom i Ringshyttan -As där det fattas både en ordförande och en vice ordförande .
Valnämnden kommer fram till att den ska anta liggande förslag men att
ge valsamordnarna i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag
till ordförande och vice ordförande i Ringshyttan-As. Valsamordnarna
ska kommun icera med nämnden vilka namn som kommer föreslås inför
beslutet på nästa sammanträde.
Valnämnden beslutar
att välja ordförande och vice ordförande i alla valdistrikt utom Ringshyttan-As samt
att uppdra till valsamordnarna att till sammanträdet den 8 augusti lägga
fram förslag på ordförande och vice ordförande i Ringshyttan-As.
Järnboås
Ordförande: Carl-Gustav Store,
Vice ordförande: Pirjo Pettersson,
NORA
Esstorp
Ordförande: Lena von Bothmer Johansson,

Vice ordförande : Karin Hedenström,
Born
Ordförande: Ewa Spector,
Vice ordförande: Pia Gullstrand ,
Karlsäng
Ordförande: Annelie Johansson,
Vice ordförande: Helena Bergqvist Lannerhag ,
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Gyttorp
Ordförande: Erik Olsson,
Vice ordförande : Katarina Ivarsson,

Pers hyttan-Hltorp
Ordförande: Peter Comet,
Vice ordförande: Christina Carlsson ,
Dalsta
Ordförande: Annika Carlsson,
Vice ordförande: Sofie Norelius,

Viker
Ordförande: Karin Johansson,
Vice ordförande : Anna Andersson ,
Ringshyttan-As
Ordförande: Vice ordförande: -
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Vn § 10

Förslag förordnande av röstmottagare i valdi strikt
Valsamordnarna presenterar vilka som har tackat ja till att arbeta som
röstmottaga re och rösträknare under valdagen. Det finns fortfarande
platser att fylla i några valdistrikt.
Det har skickats ut en påminn else till de som inte har svarat på det
första utskicket som gjordes till alla som arbetade med valet 2014.
Svarstiden har ännu inte gått ut varför det kan komma in fler namn.
Valn ämnden ger valsamordnarna i uppdrag att fort sätta att rekrytera
rösmottagare och att nämnde n fattar beslut om röstmottagare efter
som maren. Nämnden vill dock att valsamo rdnarna kommunicerar med
nämnden vilket förslag som kommer läggas fram för beslut.
Nämnden ger också valsamordnarna i uppdrag att se över listan med
namn och plockar bort de som eventu ellt står med på något partis valsedlar.
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Utdragsbestyrkande
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Vn § 11

Rapport från arbetet med planering för förtidsröstning
Valsamordnarna redogör för hur planeringen av förtidsröstningen går
och presenterar ett förslag på tänkbara uppställningsplatser för den mobila förtidsröstningen .
Valnämnden önskar att den mobila förtidsröstningen ska ställas upp i fler
byar/orter i kommunen och vill att det tas fram ett förslag där åtminstone
Gyttorp, Viker, Järnboås och Striberg finns med.
Information om den mobila förtidsröstn ingslo kalens olika uppställn ingsplaser ska finnas på nora.se .
Ordföranden tackar för informationen

Justerares sign

Utdragsbestyrka nde
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Vn § 12

Förslag röstningslokaler för förtidsröstningen
Valsamordnarna föreslår att förtidsröstningen ska erbjudas i Tingshuset
och biblioteket samt via en mobil förtidsröstningslokal som åker runt till
olika platser i kommunen.
I Tingshuset och biblioteket är förtidsröstningen öppen under ordinarie
öppettider. Tingshuset kommer även vara öppet för förtidsröstning under
valdagen .
Valnämnden beslutar
att fastställa Tingshuset och biblioteket till förtidsröstningslokaler samt
att det ska finnas en mobil förtidsröstningslokal som åker runt i
kommunen.

Justerares sign
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Data skyddsombud för valnämnden
I och med att dataskyddsförordn ingen träder ikraft den 25 maj 2018 försvinner personuppgiftsombud en och ersätts med datas kyddsombu d.
Dataskyddsombudets roll är något annorlunda än personuppgiftsombudets. Dataskyddsombudet får inte ha något operativt ansvar för personuppgiftshanteringen i kommunen utan ska fungera som rådgivare och
bevaka de registrerades intresse n.
Nora kommun har tillsammans med Hällefors och lindesbers kommuner
samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillsatt en tjänst som
dataskyddso mbud . Anna Ljungsten har anställts och tillträder tjänsten
den 14 maj.
Kommunförvaltningen föreslår därför att valnämnden utser Anna Ljungsten till datas kyddsombu d för valnämnden i Nora kommun .

Valnämnden beslutar
att utse Anna Ljungsten till dataskyddsombud för valnämnden från och
med 25 maj 2018.

Justerares sign

Utdragsbeslyrkande
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Vn § 14

Övriga frågor

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

•

Tillsyn av vallokal erna
Utifrån att det efter valet kommer att införas skärpningar av bestämmelserna gällande placeringen av valsede lsställ vill nämnden att Nora kommun föregriper skärpningen och ser över hur
valsede lsställen kan placeras så att väljaren kan plocka valsedlar
utan att valhemligheten kan röjas eller ifrågasättas. Valsamordnarna och nämndens ordförande och vice orförande ser över hur
en sådan tillsyn kan genomföras.

•

Område skyddat från partipolitisk påverkan
Valsamordnarna tar fram översiktskartor så att nämnden kan
fastställa vilka områden/zoner i anslutning till vallokalerna där det
inte får förekomma någon otillbörlig påverkan såsom utdelande
av valsedlar.

•

Reservlokal för valkansliet
Samtliga valdistrikt har alternativa vallokaler ifall den ordinarie
vallokalen inte går att använda. Nämnden uppmärksammar att
det inte finns någon alternativ lokal för valkansl iet. Valsamordnarna får i uppdrag att ta fram förslag på alternativ placering för
valkansliet samt för förtidsröstningen under valdagen.

•

Nästa sammanträde
Onsdagen den 8 augusti klockan 10.30 i Christinarummet i
Tingshuset.

Protokollsutdrag till

Närvaro-och omröstningslista
Valnämndens sammanträde 2018-06-11
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter

s

Mats Sundberg
Gerd Erlandsson
Tord Turesson
Anita Rundavist

M

Britt Alderholm

L

Jens-Mikael Larsson

NP

slut

x
x
x
x
x
x

Ruta er Ahlbeck

Ersättare

s

Ulla Lindström Nilsson
Leif Broms
Mikael Wahlberg
Maraaretha Eriksson

M

KO
MP

Lennart Cassel stad
Parisse Ekman
Petra Käller

Antal

6
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Avs

