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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Valnämnden

Plats och tid

Oceanen, Guldsmeden, Hudiksvall/temas måndag 7 februari 2022
kl 09:00-10:00

Beslutande ledamöter

Marina Nord Öberg (politisk obunden), Ordförande
Agneta Brendt (S), 1:e vice ordförande
Gunilla Karlsson (S)
Bo Lindgren (S)
Peter Jonaszon (MP)
Mats Olsson (C)
Olle Jonsson (V)
Kent Sjöberg (KD)

Ersättare

Lennart Jäderström (S)
Jesse Ljung (C)

Övriga närvarande

Sekreterare Annika Forslin

Justerare

Kent Sjöberg

Justeringens plats och
tid

Digital justering, 8 februari 2022

Underskrifter
Sekreterare

Annika Forslin

Ordförande
Marina Nord Öberg
Justerare
Kent Sjöberg

Paragrafer §§ 1-5
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Valnämnden

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Valnämnden

Sammanträdesdatum 2022-02-07
Datum då anslaget
publiceras

2022-02-09

Förvaringsplats för
protokollet

Stabsenheten kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Annika Forslin

Datum då anslaget
tas bort
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnden

§1

2022-02-07

Dnr 2022-000001 - 110

Behörighet Valid
Valnämnden beslutar
att delegera till valnämndens ordförande att kunna begära behörigheter i Valid
för kommunens handläggare, samt
att utse valhandläggare Annika Forslin till behörighetsrollen
Behörighetsadministratör med tilläggsrollen Inskrivare kommun.
Sammanfattning
Valmyndigheten har ett nytt system för valadministration, Valid.
Det är länsstyrelsen i respektive län som lägger in de första användarna i
systemet och som tilldelar behörighetsrollen Behörighetsadminstratör (BAD)
med tilläggsrollen Inskrivare kommun.
När en medarbetare i en kommun ska begära behörighet i Valid av länsstyrelsen
(gäller behörighetsadministratörer [BAD] samt inskrivare), måste den personen
på något sätt vara utsedd av valnämnden i kommunen. Det kan ske på minst
två olika sätt:
1.Det fattas ett särskilt beslut i nämnden vem eller vilka som ska kunna begära
behörigheter i Valid för kommunens handläggare. Ett sådant beslut kan också
innehålla en uppräkning av alla som ska vara behörighetsadministratörer och
inskrivare, om det anses behövligt.
2. Det framgår av en arbets- eller delegationsordning vem eller vilka som ska
kunna begära behörigheter i Valid för kommunens handläggare. Detta kan
också kompletteras av ett beslut med en uppräkning av alla som ska vara
behörighetsadministratörer och inskrivare, om det anses behövligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnden

§2

2022-02-07

Dnr 2022-000002 - 034

Dataskyddsombud
Valnämnden beslutar
att utse handläggare och juridisk rådgivare Alexandra Racutanu som
Dataskyddsombud från och med den 7 februari 2022 samt
att delegera till kommundirektören att fortsättningsvis utse Dataskyddsombud.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens nuvarande Dataskyddsombud slutade sin anställning den 31
december 2021.
Enligt Dataskyddsförordningen skall varje personuppgiftsansvarig utse ett
Dataskyddsombud, ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen
(GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser. Den övergripande och viktigaste uppgiften för
dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen.
Detta innebär samtidigt att den personuppgiftsansvarige självständigt måste
bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av Dataskyddsombudet.
Personen som utses till Dataskyddsombud ska ha yrkesmässiga kvalifikationer
och förmåga att utföra uppgifter inom dataskydd och kunna agera självständigt
och oberoende i organisationen.
Nämnderna och bolagen ansvarar för att dataskyddsombudet får det stöd,
befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt
uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges möjlighet
att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera till högsta ledningen.
Förvaltningen föreslår att Alexandra Racutanu utses till Dataskyddsombud som
med sin juristexamen har de kvalifikationerna som krävs för uppdraget. Vidare
föreslås att kommundirektören i fortsättningen får denna delegation i syfte att
få en enklare och snabbare hantering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Integritetsskyddsmyndigheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnden

§3

2022-02-07

Dnr 11

Nulägesrapport kring valarbetet
Sammanfattning
Ordförande Marina Nord Öberg ger en nulägesrapport om det pågående
valarbetet.
Rekrytering ordförande i valdistrikten

Av 22 valdistrikt har 17 st en ordförande i nuläget. Fem stycken nya ordförande
behöver rekryteras, rekryteringsarbete pågår.
Vallokaler

Valadministrationen, som består av två valhandläggare och valnämndens
ordförande, ser över vallokalerna tillsammans med respektive ordförande i
valdistriktet. Valadministrationen och ordförande besöker lokalen och tittar på
den utifrån bland annat möblering, tillgänglighet och pandemiavstånd.
I dagsläget har nio stycken vallokaler besökts, resterande planerar man besöka
under februari och mars.
Säkerhet

Säkerhetsaspekten kring valet diskuteras på både nationell och lokal nivå.
Kommunens säkerhetsansvariga Torbjörn Hallberg kommer bjudas in till ett
kommande sammanträde med valnämnden.
Utbildning

Valadministrationen har/kommer att under vintern och våren delta på
utbildningar och informationsträffar organiserade av Länsstyrelsen,
Valmyndigheten och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Valnämnden

§4

Dnr 2022-000003 - 006

Sammanträdesdatum 2022
Valnämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för valnämnden år 2022:
måndag 7 februari, tisdag 12 april, måndag 15 augusti och torsdag 27 oktober,
samt
att ordförande vid behov kan lägga in ytterligare ett sammanträde under maj
eller juni 2022.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för
valnämnden år 2022:


Måndag 7 feb



Tisdag 12 april



Måndag 15 augusti



Torsdag 27 oktober

Beslutsgång
Då extra sammanträde kan bli aktuellt önskar Olle Jonsson (V) att
valadministrationen ser över det och kommer med förslag på aktuellt
sammanträdesdatum.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Ledamöter och ersättare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Valnämnden

§5

2022-02-07

Dnr 22

Eventuell information
Sammanfattning
Kent Sjöberg (KD) önskar att det finns förhållningsregler kring vallokalerna för
de förtroendevalda. Ordförande Marina Nord Öberg informerar att
valadministrationen planerar att se över detta.
Bo Lindgren (S) informerar att det på senaste valdagen uppfattades som rörigt
på Tunbacka då det fanns två vallokaler där. Sekreterare Annika Forslin tackar
för synpunkten och informerar att valadministrationen ser över vallokalerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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