
 Protokoll 1(12) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2022-10-26  
 Valnämnden  

 

Plats: Halen, Folkets hus  

Tid: 14:30 - 16:50 

§ 38-43 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Håkan Björkman (S)   
Britt-Marie Rosén (S)   
Tommy Holmgren (SD) Joakim Thalsö  
Ersättare saknas   Per-Arne Håkansson  
Anna Karlsson Mårtensson (V)   
 
Övriga närvarande: 
Anna-Karin Johansen, sekreterare 
Marie Rosén, valadministratör 
 
 
 
Sekreterare: 

 
 ..................................................................................... 
Anna-Karin Johansen 

 
Ordförande: 

 
 ..................................................................................... 
Håkan Björkman 

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Britt-Marie Rosén 

  
 ..................................................................................... 
 

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2022-11-11   och anslås under perioden 2022-

11-11 - 2022-12-05. Protokollet finns på 
kommunledningsförvaltningen och tillkännages digitalt på 
www.olofstrom.se. 
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 Sammanträdesdatum  
 Valnämnden  2022-10-26  

 

 

Ärendelista 

 § 38 Godkännande av ärendelista  

 § 39 Sammanfattning av RKR-valen 2022  

 § 40 Enkät till röstmottagarna  

 § 41 Medskick till EU-val 2024  

 § 42 Ändring av dataskyddsombud för valnämnden  

 § 43 Redovisning av delegationsbeslut  
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 Sammanträdesdatum  
 Valnämnden  2022-10-26  

 

§ 38/2022  Godkännande av ärendelista 

Valnämndens beslut: 

Ärendelistan godkänns. 

  



 Protokoll 4(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-10-26  

 
Valnämnden 

VN § 39/2022  KS 2022/56  
 

§ 39/2022  Sammanfattning av RKR-valen 2022 

Valnämndens beslut: 

Informationen antecknas till protokoll 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattningsvis var det ett bra valgenomförande och vi fick även beröm från 
länsstyrelsen för väldigt få fel. 

Ett fåtal incidenter uppstod och löstes under valdagen.  

Det var detta val många nya röstmottagare och vi har fått flera återkopplingar om att det var 
ett roligt och hedersvärt uppdrag något som också går att se i de genomförda 
enkätundersökningarna. Tyvärr har informationen kring arvodet i röstningslokal visat sig ha 
varit lite otydlig vilket drabbar röstmottagare i Gränum, Hemsjö och Vilshult. Detta behöver 
tittas på,  korrigeras och tas med till kommande valgenomförande.  

En tydlighet behövs även i vad som krävs av röstmottagare t.ex. inte sitta med telefon, inte 
avvika under arbetspass.  

Strömmen stängdes av med timer på kvällen i två vallokaler, Brännaregården och Ekeryd. 

Antalet gröna skärmar kan behöva ökas från tre till fyra. Valdeleställ hade vi skickat med för 
tre stationer men flera lokaler använde bara två stationer.  

Stödet från valmyndigheten varit en klar försämring från tidigare valår t.ex. inrapportering på 
kvällen, informationsmaterial på många sidor och mindre förberett utbildningsmaterial.  

Röstmottagning arrangerades vid två särskilda boenden efter överenskommelse med 
socialförvaltningen,  Västralid och Brännaregården. Det var få röstande på Västralid men 
många röstande på Brännaregården.  

Ambulerande röstmottagning användes i ett tiotal fall.  

Valsedräknarna fungerade de nya mycket bra men de gamla inte alls. Räknarna kanske 
behöver renblåsas och smörjas när de ställs undan.  

Extra parkeringsytor runt dannfeltshallen behövdes inte.  

Väktare ronderade hela dagen vilket upplevdes positivt av många.  

Förtidsröstning: 
Lite för få i förtidsröstningsgruppen 
Lite klagomål om att det var trångt i lokalen. 
Logistiskt jobbigare eftersom inlåsningsmöjlighet saknades. 

Finansiering 

Inte aktuellt 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
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Valnämnden 

VN § 39/2022  KS 2022/56  
 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

  

  



 Protokoll 6(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-10-26  

 
Valnämnden 

VN § 40/2022  KS 2022/56  
 

§ 40/2022  Enkät till röstmottagarna 

Valnämndens beslut: 

Informationen antecknas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Enkät har skickats ut till samtliga röstmottagare. Tyvärr har formatet och svarsfrekvens blivit 
lite tokigt. Troligen pga att de länkar som skickats går att logga in på flera gånger. Men 
enkäterna ger oavsett en vägvisning. Det har gjorts olika enkäter till de olika 
vallokalerna/röstningslokalerna: 

Diskussion kring enkätsvaren och de olika lokalerna i allmänhet.  

01 Vilboken 

Ny lokal i Vilbokens gymnastiksal. Fick tyvärr fel avskärmningar till valsedelställen, inte till tre 
ställ utan till ett. 
 
02 Kyrkhult Hemsjö 

Ny vallokal i Kyrkhults församlingshem, en väldigt bra vallokal.  
Hade lite kö under en period. Önskemål om fler skärmar och valsedelställ.  

03 Jämshög 

Ny vallokal i medborgarhuset. En lokal som fungerade mycket bra. 
Hade en en större andel felaktiga förtidsröster än övriga distrikt.  
Lite dålig belysning framåt kvällen vilket ledde till svårigheter att se skillnad mellan gul och vit 
valsedel.  

04 Brännaregården 

Ny vallokal i gymnastiksalen. Lokalen fungerade bra utöver att lamporna släcktes vid 23.  

 
05 Ekeryd 

Ny vallokal i gymnastiksalen. Lokalen fungerade bra utöver att lamporna släcktes vid 23.  

 
06 Oredslund 

Ny vallokal i Dannfeltshallen. Fungerade bra att dela lokal med flera distrikt. Värdar gjorde 
stor skillnad.  

 
07 Olofström Vilshult 

Ny vallokal i Dannfeltshallen. Fungerade bra att dela lokal med flera distrikt. Värdar gjorde 
stor skillnad.  
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Valnämnden 

VN § 40/2022  KS 2022/56  
 

 
08 Olofström C 

Ny vallokal i Dannfeltshallen. Fungerade bra att dela lokal med flera distrikt. Värdar gjorde 
stor skillnad. Var också förtidsröstningslokal. Svårigheter att ta sig in med permobil vilket 
behöver åtgärdas till kommande val.  
  

09 Gränum 

Ny röstningslokal i gymnastiksalen. Otydligt på röstkorten när det gick att rösta i Gränum. 
  

10 Hemsjö 

Samma lokal som tidigare. En lokal som fungerar bra. Få antal röstande.  
  

11 Vilshult 

Ny röstningslokal i gymnastiksalen. Fungerade bra.  
  

Finansiering 

Inte aktuellt 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
11 enkätrapporter 
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 2022-10-26  

 
Valnämnden 

VN § 41/2022  KS 2022/56  
 

§ 41/2022  Medskick till EU-val 2024 

Valnämndens beslut: 

Nedan medskick görs till kommande valnämnd. 

Ärendebeskrivning: 

Säkerställ tydlighet i arvoden och vilka uppdrag som ger vilket arvode.  

Tydlig information kring vad som förväntas av dig i uppdraget som röstmottagare t.ex. att inte 
sitta med telefon och att det inte är möjligt att avvika under de pass man får.  

Det var mycket positivt med fler ungdomar bland röstmottagarna. Däremot bör de delas upp 
bland distrikten.  

Fler öppettider behövs i förtidsröstningen i Kyrkhult och Jämshög 

Tillgängligheten i Dannfeltshallen behöver kontrolleras så att dörr har bytts ut för att 
möjliggöra för permobiler att ta sig in. Vikvägg i gymnastiksalen behöver vara i uppskickat 
läge.  

Strömmen stängdes av med timer på kvällen i två vallokaler, Brännaregården och Ekeryd, 
Säkerställ att detta inte sker igen samt att jourhavande vaktmästare finns.  

Förtidsröstningsgruppen kan behöva utökas med någon/några personer.  

Gå igenom användningen av arkivbestämdiga pennor med röstmottagarna så det blir tydligt 
vilka pennor som ska användas var.  

Marknadsför möjligheten att rösta i Gränum, Hemsjö och Vilshult på valdagen. Vid årets val 
röstade betydligt färre i dessa lokaler än tidigare val. Detta tros bero på att de inte uppfattat 
informationen om röstning i dessa orter.  

Larm i ytterdörren i dannfeltshallen pep lågt hela tiden om att dörren stod öppen. Detta borde 
ganska lätt gå att åtgärda.  

Ljuset i medborgarhuset i Jämshög var lite dåligt framåt kvällningen. 

Förtidsröstningslokalen i gamla Hotellet var inte ultimat utifrån utrymme och tillgänglighet. 
Fundera kring bästa lokal.  

Västralid kan vara bättre att besöka som ambulerande bud istället. 

Finansiering 

Inte aktuellt 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats. 
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Valnämnden 

VN § 42/2022  KS 2022/1651  
 

§ 42/2022  Ändring av dataskyddsombud för valnämnden 

Valnämndens beslut: 

Isac Johansson ersätter Matilda Frigård Danielsson som dataskyddsombud för valnämnden 
under hennes föräldraledighet.  
 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden beslutade i § 16, 2018-04-24, att utse Matilda Frigård Danielsson till 
dataskyddsombud för valnämnden. 

Matilda Frigård Danielsson går på en längre tids föräldraledighet och ersättare behöver 
därför utses. 

Yttrande/Bedömning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) förstärker de enskildas rättigheter och tydliggör 
ansvar/skyldigheter för nämnden som behandlar personuppgifter. Det kan leda till stora 
bötesbelopp och förlorat förtroendekapital om personuppgifter inte hanteras i enlighet med 
lagstiftningen.  
 
Valnämnden är personuppgiftsansvarig (PUA) för behandlingar inom valnämndens 
verksamhet. Personuppgiftsansvaret kan inte delegeras. Det är nämnden som både 
ansvarar för och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av de personuppgifter 
som behandlas inom myndigheten. Nämnden är skyldig att utse ett dataskyddsombud. 
Beslutet skall delges Integrationsskyddsmyndigheten IMY. 
 

Dataskyddsombudets roll är att informera och ge råd, övervaka registerhanteringen och 
samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten samt ge råd till PUA. Dataskyddsombudet är 
inte ansvarig och kan inte bestraffas.  

Vad är en personuppgift?  

All information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är 
personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, 
till och med ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det 
inte nämns några namn i inspelningen. Ett bolagsnummer är oftast inte en personuppgift, 
men är det, om det handlar om en enskild näringsverksamhet. Registreringsnumret på en bil 
kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan 
registreringsnumret på en firmabil som används av flera inte är en personuppgift.  

Vad är en behandling?  

All hantering av personuppgifter från insamling till gallring.  
 

Vad täcker dataskyddsförordningen?  
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Valnämnden 

VN § 42/2022  KS 2022/1651  
 

Lagen gäller all personuppgiftsbehandling som görs digitalt men kan även röra vissa 
behandlingar som görs analogt. Det rör sig alltså inte enbart om behandlingar i registerform 
eller i system. Till skillnad från personuppgiftslagen så gäller dataskyddsförordningen även 
för ostrukturerade personuppgifter. 

Nedan listas information som PUA behöver ta del av: 

1.För varje behandling av personuppgifter ska en registerbeskrivning upprättas. 

2.Vid vissa behandlingar i stor skala som innebär särskilda risker ska en 
konsekvensbedömning göras. I dessa fall ska dataskyddsombudet alltid involveras och 
kontakt med tillsynsmyndigheten kan krävas. 
Det finns en informationsplikt gentemot de registrerade. 

3.De registrerade har ett antal rättigheter bland annat rätten att få uppgifter redigerade samt 
att bli glömd (om inte annan lag har företräde) 

4.Anmälan om personuppgiftsincident ska ske inom 72 timmar till 
Integritetsskyddsmyndigheten. Incidenter kan vara allt från intrång till felhanteringar som gör 
att personer som inte ska ha tillgång till uppgifter får det. 

5.Sanktionsavgifter kan tillkomma för den som bryter mot dataskyddsförordningen. 

6.När personer/företag utanför den egna myndigheten har tillgång till personuppgifter t.ex. 
leverantörer och konsulter ska personuppgiftsbiträdesavtal finnas. Detta innebär att avtal 
även ska finnas mellan de kommunala myndigheterna och t.ex. kommunstyrelsens IT-
avdelning. 

7.Det ska finnas ett antal övergripande styrdokument på området som t.ex.:  
Informationssäkerhetspolicy  
Regler för informationssäkerhet  
Riktlinjer för e-posthantering  
Riktlinjer för personuppgifter vid webbpublicering 
Instruktioner för personuppgiftsincidenter 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats men barns personuppgifter 
bedöms som extra skyddsvärda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Dataskyddsombud I.J som meddelar IMY 
Dataskyddsombud H.R 
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Valnämnden 

VN § 43/2022  KS 2022/56  
 

§ 43/2022  Redovisning av delegationsbeslut 

Valnämndens beslut: 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns  

Ärendebeskrivning 
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