
 

PROTOKOLL Sida 1(10) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Valnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-02-16 
Anslaget sätts upp: 2022-02-22             Anslaget tas ned: 2022-03-16 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-02-16 kl. 15.00-15.35 

Beslutande 
Åke Jonsson (M), ordförande 
Margaretha Gustafsson (M) 
Bo Persson (L), deltar på distans 
Johan Forsman (S) 
Björn Larsson (SD) 
 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Gunnel Jonsson (M), deltar på distans 
Clas Magnusson (KD), deltar på distans 
Greta Olin Landström (PPiN), deltar på distans 
Gullevi Karlsson Pehrsson (S) 
Carl Marcus (SD), deltar på distans 

 

 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare, projektledare val deltar på distans 
Emelie Roncelli, systemförvaltare, deltar på distans 
Marie Jansson, praktikant, deltar på distans 

 

Eva Ryman, sekreterare 
 
 

Paragrafer 
§§ 11-17 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2022-02-21 

Underskrifter 
 
 
 
Åke Jonsson (M) 
ordförande 

 
Johan Forsman (S) 
justerare 

 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare  
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§ 11/22  Fastställande av dagordning 
 

§ 12/22 Revidering av valnämndens delegationsordning 
 

 

§ 13/22 Bemyndigande att utkvittera försändelser till valnämnden  

§ 14/22  Begränsat öppethållande i vallokal 
 

§ 15/22 Information om vallokaler 
 

§ 16/22 Information om kommunikationsplan 
 

§ 17/22 Övriga frågor 
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§ 11/22 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

_____  
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§ 12/22 VN/2022/0002/002 

Revidering av valnämndens delegationsordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för valnämnden,  
2. anse att dataskyddsombudets rekommendationer punkt nr 1 och 13 ska anses vara 

hanterade.  

Ärendet 

Delegering av beslut rörande dataskyddsfrågor (personuppgiftsbehandling)  
Valnämndens dataskyddsombud har i rapport till valnämnden – granskning av 
personuppgiftsbehandling inom valnämndens verksamheter överlämnat en lista till valnämnden där 
dataskyddsombudet rekommenderar valnämnden att vidta 18 stycken åtgärder för att förbättra sin 
personuppgiftsbehandling. Av rekommendation nummer 1 och 13 framgår att dataskyddsombudet 
föreslår att valnämnden säkerställer att valnämndens delegationsordning uppdateras så att det 
framgår vem som har rätt att besluta om åtgärder utifrån de krav som ställs i 
dataskyddsförordningen, samt att ansvaret är kommunicerat i verksamheten.  
 
Dataskyddsombudet har bedömt att följande punkter saknas i valnämndens delegationsordning:  
1. Beslut om rapportering av personuppgiftsincident (se rekommendation 13).  
2. Beslut om upprättande av konsekvensbedömning (se rekommendation 1). 
3. Beslut om upprättande av registerförteckning (se rekommendation 1).  
4. Beslut om information till registrerade (se rekommendation 1).  
5. Beslut om att ta fram strategier och rutiner för personuppgiftsbehandling (se rekommendation 1). 
Med anledning av dataskyddsombudets rekommendation nr 13 föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att valnämnden lägger till en ny punkt i valnämndens 
delegationsordning, avseende incidentrapportering till Integritetsskyddsmyndigheten vid 
uppkommen personuppgiftsincident. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att den 
handläggare som upptäcker eller själv brutit mot dataskyddsförordningen får ta beslut om att 
rapportera incidenten till tillsynsmyndigheten i enlighet med uppställda rutiner. 
 
Gällande dataskyddsombudets rekommendation nr 1 har kommunstyrelseförvaltningen gjort en 
bedömning kring om punkterna utgör kommunalrättsliga beslut som kan delegeras från nämnden 
eller om de istället utgör ren verkställighet. Kommunstyrelseförvaltningen anser att beslut om 
upprättande av konsekvensbedömning, beslut om upprättande av registerförteckning, beslut om 
information till registrerade samt beslut om att ta fram strategier och rutiner för 
personuppgiftsbehandlingar måste anses vara sådana beslut som är av mer verkställande karaktär. 
Besluten kan inte anses vara av sådant slag att de kan överklagas i enlighet med kommunallagen 
och de kan därför inte behöva anses anmälas till valnämnden. Besluten måste dessutom anses 
utgöra sådana arbetsuppgifter som omfattas av det uppdrag som följer av tjänstepersonernas 
anställning på förvaltningen och utgör en efterlevnad av gällande dataskyddslagstiftning.  
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§ 12/22 
Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt hur andra kommuner har hanterat denna fråga. Ingen 
av de kommuner vars delegationsordningar som kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av har 
haft ovan angivna punkter i delegationsordningen (se bland annat kommunstyrelsens 
delegationsordning i Haninge kommun 31 augusti 2020, Huddinge kommun 2 december 2020, 
Södertälje kommun december 2019 samt Nacka kommun 7 juni 2021.) Däremot har ett flertal 
kommuner haft en punkt gällande beslut om den registrerades rättigheter i fråga om rättelse, 
radering, begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) se bland annat kommunstyrelsens delegationsordning i 
Haninge och Nacka kommun.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att en punkt gällande rättelse, radering, begränsning av 
behandling och överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) 
saknas i valnämndens delegationsordning och föreslår därför att valnämnden för in en ny punkt med 
den angivna bestämmelsen i valnämndens delegationsordning. Beslutanderätt enligt den nya 
punkten föreslås att delegeras till kommunjurist.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår även att en ny punkt förs in i valnämndens 
delegationsordning gällande undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med IT-leverantör där 
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kanslichef tilldelas rätt att underteckna dessa avtal. För 
det fall det finns behov av att ingå säkerhetsskyddsavtal med en extern leverantör föreslås 
säkerhetsskyddschef att delegeras rätten till beslut och undertecknande av avtal. 

Delegation av beslut i allmänna ärenden 
Ytterligare tillägg till delegationsförordningen som föreslås gäller olika delegationer som exempelvis 
kan bli aktuella när någon begär ut allmänna handlingar från valnämnden eller vid hantering av 
förekommande rättsprocesser eller överklaganden. För det fall valnämnden ställs inför domstol eller 
annan myndighet föreslås exempelvis kommundirektör ges delegation på att utfärda och återkalla 
fullmakt till ombud för att föra valnämndens talan. 

Delegering av beslut rörande förordnande av röstmottagare 
Utöver de tillägg till delegationsordning som beskrivs ovan föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
även vissa justeringar i gällande delegationsordning. För att effektivisera beslutandeprocessen och 
avlasta valnämndens ordförande under den period som valarbetet intensifieras föreslås att 
kanslichef, istället för valnämndens ordförande, tilldelas delegation för att ta beslut om förordnande 
av röstmottagare i vallokal, röstningslokal som ambulerande röstmottagare, efter valnämndens 
sammanträde i juni vid valår. Enligt förslaget föreslås att förordnandet ska villkoras med att den 
förordnande genomför obligatorisk valutbildning som valnämnden tillhandahåller för röstmottagarna. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för valnämnden,  
2. anses att dataskyddsombudets rekommendationer punkt nr 1 och 13 ska anses vara 

hanterade.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsordning för valnämnden. 

Skickas till 
Akten 
Kanslichef 
Kommunjurist 
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§ 13/22 VN/2021/0001/111 

Bemyndigande att utkvittera försändelser till valnämnden 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att bemyndiga var och en av Christian Wigren, Rebecca Skoglund, Emelie 
Roncelli, Malin Söderlund, Anne Nilsson och Eva Ryman vid kommunstyrelseförvaltningens 
kansliavdelning att utkvittera till valnämnden ställda försändelser under 2022. Beslutet innefattar 
även att utkvittera värdeförsändelser innehållande röster.  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar om behörighet att utkvittera 
försändelser till valnämnden under 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att bemyndiga var och en av Christian Wigren, Rebecca Skoglund, Emelie 
Roncelli, Malin Söderlund, Anne Nilsson och Eva Ryman vid kommunstyrelseförvaltningens 
kansliavdelning att utkvittera till valnämnden ställda försändelser under 2022. Beslutet innefattar 
även att utkvittera värdeförsändelser innehållande röster.  
  
_____ 

Skickas till 
Akten 
De utsedda  
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§ 14/22     VN/2021/0007/111 

Begränsat öppethållande i vallokal, valdistrikt 17 Torö 
Ordförande Åke Jonsson (M) informerar om den fortsatta hanteringen av beslutet om att samråda 
med Länsstyrelsen om avkortat öppethållande för vallokalen i valdistrikt 17, Torö. Valnämnden 
behandlade ärendet den 19 januari 2022, § 5.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har översänt Valnämndens beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 
meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget till avkortat öppethållande, men önskar 
kommunfullmäktiges beslut i frågan. Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sammanträdet den 17 
februari och kommunfullmäktige beräknas behandla ärendet den 10 mars.  
______ 
Akten 
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§ 15/22   VN/2021/0007/111 

Information om vallokaler 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om bestämmelserna om värdeneutrala val- och 
röstningslokaler. Förvaltningen har besökt vallokalerna och gjort en första bedömning av lokalernas 
lämplighet utifrån tillgänglighet. Vid bedömningen har förvaltningen använt checklista från 
Myndigheten för delaktighet.  

______ 

  

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=750631
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§ 16/22      VN/2021/0001/111    

Information om kommunikationsplan 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om kommunikationsplan för valet 2022.  

Förvaltningen har tillsammans med kommunikationsenheten sammanställt en kommunikationsplan 
för valet i form av målgrupper, talespersoner, aktiviteter, kanaler och tidsplaner 

______ 

Akten  

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=747027
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§ 17/20 

Övriga frågor 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om avskärmning i vallokal samt röstningslokal.  

Carl Marcus (SD) informerar om att han har sänt ut mail till valnämnden med artikel ur Nynäshamns 
posten om partiernas namnvalsedlar.  

______ 
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