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Valnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-03-09  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Valnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-03-09 
Anslaget sätts upp: 2021-03-19              Anslaget tas ned: 2021-04-10 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal Örngrund, 2021-03-09 kl. 16.00-17.00 

Beslutande 
Åke Jonsson (M), ordförande 

Margaretha Gustavsson (M), deltar på distans 

Bo Persson (L), deltar på distans 

Gullevi Karlsson Pehrsson (S) deltar på distans, tjänstgör för Johan Augustsson (S) 

Björn Larsson (SD), deltar på distans 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Gunnel Jonsson (M), deltar på distans 

Clas Magnusson (KD), deltar på distans 

Greta Olin Landström (PPiN), deltar på distans 
Carl Marcus (SD), deltar på distans 

 

 

Övriga deltagare 

Christian Wigren, kanslichef 

Rebecca Skoglund, kommunsekreterare deltar på distans 

Eva Ryman, sekreterare deltar på distans 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 1 - 7 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2021-03-17 

Underskrifter 
 
 
 

Åke Jonsson (M) 

ordförande 

Gullevi Karlsson Pehrsson (S) 

justerare 
 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare  
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1/21 Fastställande av dagordning 
 

2/21  Information om budget och organisation 
 

3/21  Förberedelser inför valåret 2022 
 

4/21  Valnämndens sammanträden 2021 
 

5/21 Uppföljning av valnämndens personuppgiftsbehandling, rapport från 
dataskyddsombudet 2020 

 

6/21 Skrivelser och beslut  

  Övriga frågor 
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§ 1/21 

Fastställande av dagordning 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen för sammanträdet. 

_____  
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§ 2/21        VN/2021/0001/111 

Information om budget och organisation 
Kanslichef Christian Wigren informerar om valnämndens budget för 2021.  

Nämndbidraget är 439 tkr för 2021, budgeten omfattar kostnader för arvode, förbrukningsmaterial 
som komplettering av valmaterial, kostnader för IT program som licenser och deltagande i kurser 
och konferenser under året. Tidigare planerade utbildningar har ställts in på grund av pandemin.  

Kanslichefen informerar vidare om behandlingen av kommande mål och budget för valåret 2022, 
erfarenheter från RKL-valet 2018, personalbemanningen för valarbetet. Kommande kostnader för 
inköp av material, avtal om hantering av förtidsröster samt vallokaler.  

_____ 
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§ 3/21       VN/2021/0001/111 

Förberedelser inför valåret 2022 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om förberedelsearbete inför valåret 2022. 

Kansliavdelningen kommer att arbeta med att ta fram beslutsunderlag för ändrad 
valdistriktsindelning, inventera vallokaler och röstningslokaler och ta fram alternativa förslag till 
lokaler, förberedelser för rekrytering av röstmottagare till vallokaler och röstningslokaler, inventering 
av valmaterial och kompletterande inköp.  

Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar vidare om valgeografins nivåer, valområde, 
valkretsar, valdistrikt. Valdistriktsindelning kommer att behöva ses över inför valet 2022. Valdistrikt 7 
behöver en ändrad gränsdragning och eventuellt behöver distriktet delas. Redovisning lämnas också 
hur kommande byggnationer kan komma att påverka valdistriktsindelningen efter 2023. Genomgång 

av planerade byggnationer i kommunen har gjorts med planeringschefen på 
kommunstyrelseförvaltningen. Ny statistik för antalet röstmottagare redovisas från valmyndigheten i 
mars 2021. Valnämnden bereder ärende om ändrad valdistriktsindelning för slutligt beslut i 
kommunfullmäktige under hösten. Länsstyrelsen beslutar om ändringen senast den 1 december 
2021. ¨ 

Kommunsekreterare Eva Ryman informerar om antalet mandat i kommunfullmäktige och att antalet 
mandat beror på antalet röstberättigade. Kommunfullmäktige har förnärvarande 41 mandat, 
kommunfullmäktige fattade beslutet om 41 mandat 2004-02-11 och beslutet gäller sedan 1 
november 2006. Beslut om ändringar av antalet mandat fattas av kommunfullmäktige senast den 
sista februari valåret. Kommunfullmäktige beslutar då också om ersättarkvot, ersättarkvoten för 
Nynäshamn är idag ½, vilket betyder att det utses hälften så många ersättare som ledamöter.  

______ 

Kopia: Akten  
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§ 4/21        VN/2021/0001/111   

Valnämndens sammanträden 2021 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att uppdra till kansliavdelningen att skicka ut ett förslag till 
sammanträdesdagar till valnämnden.  

Föredragning 
Kommunsekreterare Eva Ryman informerar om förslag att valnämnden sammanträder två gånger 
under maj och juni för beslut om ändrad valdistriktsindelning och eventuella beslut med anledning 
av dataskyddsombudets rapport. Valnämnden föreslås också besluta om två sammanträden under 
hösten, oktober och november för beslut och uppstart inför valåret 2022.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 16.25-16.45. 

_____ 

Akten  
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§ 5/21       VN/2020/0001/111 

Uppföljning av valnämndens personuppgiftsbehandling, 

rapport från dataskyddsombudet 2020 
 

Kanslichef Christian Wigren informerar om dataskyddsombudets granskningsrapport gällande 
efterlevnad av personuppgiftsbehandling i valnämndens verksamheter. Dataskyddsombudet har till 

uppgift att övervaka valnämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR. Kansliavdelningen 
återkommer till valnämnden med eventuella förslag med anledning av rapporten.  

______  
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§ 6/21 VN/2021/0001/111 

Skrivelser och beslut 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10, § 157, om revidering av reglemente för kommunstyrelsen, 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, samt de övriga nämnderna med anledning av överföring av 
fastighetsansvar.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 
_____ 

Kopia: Akten 
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§ 7/21 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 

_____ 
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