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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 
 

 2022-02-02  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-02 

Anslaget sätts upp 8 februari   Anslaget tas ned 2 mars   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 10:00-10:30 

Beslutande: Gunilla Remnert (V), ordförande 
Bernt Larsson (C) 
Ulf Ljunggren (S), vice ordförande 
Henrik Edlund (L) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Tommy Lönnström (SD) istället för Thord Durnell (SD) 

Övriga deltagare: Anna Lundström, kanslienheten 
Erika Johansson, kanslienheten 
Margareta Ahlm (S) 
Göran Gustavsson (M) 
 

Utses att justera Ulf Ljunggren (S) 
 

Justeringens plats 

och tid: 
Kommunhuset den 7 februari kl. 16.00 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
ANNA LUNSTRÖM 

 
Paragraf 

 
1 - 5 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Gunilla Remnert 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
ULF LJUNGGREN 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§1/22 Information till valnämnden inför valen till Riksdag, kommun 

och region 2022 
  

§2/22 Val av dataskyddsombud för valnämnden 

  

§3/22 Delegation till valnämndens ordförande och valsamordnare 
2022 

  

§4/22 Delegationsärenden 

  

§5/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §1/22   Dnr: KS 2022/25 

 

Information till valnämnden inför valen till Riksdag, 

kommun och region 2022 
 

Beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 

Nytt inför 2022: 
 

• Ny webb: valcentralen 
• Ny grafisk layout  
• Valsäkerhetsstöd från Valmyndigheten (projekt under 

året, ex. workshop, uppdaterade handböcker m.m.) 
• Valsedelsställ (testades vid EU-valet) 
• Stärkt krav på tillgänglighet (testades vid EU-valet) 

 
Utmaningar för Lindesberg vid valen 2022 är lämpliga lokaler, 
röstmottagare och säkerhet. 
 
En tillfällig tjänst på valkansliet fram till och med september 
2022. 
 
Valkansliet skickar ut Valnämndens informationsfilmer till 
ledamöter och ersättare i valnämnden. 
 

Förslag till beslut 

Valnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §2/22   Dnr: KS 2018/220 

 

Val av dataskyddsombud för valnämnden 
 

Beslut 

Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för valnämnden. 
Tidigare beslut (VN §28/2018) upphör därmed att gälla. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen började gälla den 25 maj 2018 och 
ersatte då Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 
reglerar hur en organisation får hantera personuppgifter och 
vem som är ansvarig för detta. Inom kommunen är det nämnden 
som är personuppgiftsansvarig.  
 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter. Vidare syftar den till att modernisera 
regler för att anpassas till det nya digitala samhället.  
 

Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska 
personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud samt 
informera vem som är organisationen följer 
dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in 
information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
följer bestämmelser och interna styrdokument. Vidare ska 
dataskyddombudet informera och ge råd inom organisationen. 
 
Valnämnden beslutade den 8 juni 2018 att utse Anna Ljungsten 
till dataskyddsombud. Nu har Anna Ljungsten avslutat sin 
anställning och nämnden måste utse en ersättare.  
 

Förslag till beslut 

Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för valnämnden. 
Tidigare beslut (VN §28/2018) upphör därmed att gälla. 
________ 
För åtgärd: 

Valsamordare 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
VN §3/22   Dnr: KS 2022/24 

 

Delegation till valnämndens ordförande och 

valsamordnare 2022 
 

Beslut 

1. Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att ta 
beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas  

 
2. Valnämnden delegerar till valsamordnaren, eller dennas 

ersättare att få införa rättelse eller ändring i röstlängden på 
uppdrag av den centrala valmyndigheten eller länsstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, 
ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt KL.  
 
Medborgare som anser att röstlängden innehåller felaktiga 
uppgifter om dem ska senast tolv dagar före valdagen skriftligen 
begära att uppgifterna rättas. Frågor om rättelse prövas av 
länsstyrelsen. Enligt 5 kap. 7 § Vallagen ska röstlängden så snart 
som möjligt när samtliga rättelser och ändringar förts in, sändas 
till valnämnden i den kommun där valdistriktet ligger.  
 
Om en rättelse eller ändring inte har hunnit föras in i 
röstlängden innan den sänts till valnämnden, får den centrala 
valmyndigheten eller länsstyrelsen uppdra åt nämnden att se till 
att det görs.  
 
För att underlätta administrationen kring denna hantering bör 
den delegeras av valnämnden. 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att ta 
beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas  

 
2. Valnämnden delegerar till valsamordnaren, eller dennas 

ersättare att få införa rättelse eller ändring i röstlängden på 
uppdrag av den centrala valmyndigheten eller länsstyrelsen.  

 
______ 
 
För åtgärd: 

Valsamordnaren 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §4/22 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 
Redovisning av delegationsärenden läggs till handlingarna och 
valnämnden godkänner redovisat beslut. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Valnämnden : 
 
-- Delegation till valnämndens ordförande i 
brådskande ärenden - ordförandebeslut om behörighet 
till Valid Dnr KS 2022/15 

  

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Henrik Edlund (L) föreslår att valnämnden ska godkänna 
redovisat beslut eftersom ordförande vid tidpunkten inte hade 
delegation. 
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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 

 
 2022-02-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

VN §5/22 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. Inga meddelanden att 
redovisa denna gång. 

Ärendebeskrivning 

 
Inga meddelanden att redovisa denna gång. 
 

 

 


