
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-17

Valnämnden

Sekreterare .................................................
Yelis Bilim

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Maria Johansson Arnström (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kerstin Alexén (SD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-17
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:00

Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Katarina Bengtsson (C) (vice 
ordförande), Kennerth Svensson (V), Matilda Wahlström (S)  ersätter Per-Anders 
Andersson (S), Kerstin Alexén (SD)  ersätter Martin Isaksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)
Alexander Engman (L)

Övriga närvarande Yelis Bilim (Nämndsekreterare/valsamordnare)
Therése Reuter (Säkerhetssamordnare) §33, §37
Diana Körner Hansson (Säkerhetssamordnare) §33

Utses att justera Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§31-38
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ÄRENDELISTA
§31 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§32 Delegeringsbeslut EU-valet 2019

§33 Risk- och säkerhetsanalys inför EU-valet 2019

§34 Dataskyddsombud - Valnämnden

§35 Återremiss - arvode för beredskapsersättning EU-valet 2019

§36 Kommunikationsplan för EU-valet 2019

§37 Information - valnämnden 2019

§38 Övriga frågor 2019
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§31

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 KS0022)

Beslut
Valnämnden godkänner ärendelistan och väljer Kerstin Alexén (SD) att tillsammans med 
ordförande Maria Johansson Arnström (S) justera protokollet.
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§32

Delegeringsbeslut EU-valet 2019 
(2019 KS0023)

Beslut
Valnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:

- Delegeringsbeslut för utbildningsdatum för röstmottagare
- Delegeringsbeslut för röstmottagare i förtidsröstningslokal
- Delegeringsbeslut för ambulerande röstmottagare

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegeringsbeslut
• Delegeringsbeslut utbildningsdatum för röstmottagare
• Delegeringsbeslut Röstmottagare i Förtidsröstningslokal
• Delegeringsbeslut Ambulerande röstmottagare

Beslutet skickas till 
Valnämnden
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§33

Risk- och säkerhetsanalys inför EU-valet 2019 
(2018 KS0247)

Beslut
Valnämnden har tagit del av risk- och säkerhetsanalysen för valarbetet rörande EU-valet 
2019. Valsamordnaren får i uppdrag att lägga till "påverkan på valsedlar innan valdagen" på 
punkt 2 samt tillägg av en extra punkt gällande överlämning av röster/röstlängder till 
Länsstyrelsen efter valet.  
 

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram en risk- och säkerhetsanalys för valarbetet 2018 och 
2019.

Valnämnden tog del av risk- och säkerhetsanalysen våren 2018 inför RKL-valet. Valkansliet 
behövde se över den utifrån de erfarenheter man fick under RKL-valet 2018 och bestämde sig 
för att förtydliga en del punkter.

Risk- och säkerhetsanalysen beskriver olika scenarier som kan påverka valet och hur dessa 
kan motverkas.

Risk- och säkerhetsanalysen är framtagen i samråd med kommunens säkerhetssamordnare.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Risk- och säkerhetsanalys EU-valet 2019
• Risk- och säkerhetsanalys (utan åtgärder)
• Risk- och säkerhetsanalys EU-val 2019

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Säkerhetssamordnare
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§34

Dataskyddsombud - Valnämnden 
(2019 KS0266)

Beslut
Valnämnden beslutar att utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för valnämnden.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen, PuL. Respektive 
nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. 
Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande 
uppgifter:

- Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 
anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldighet enligt förordningen

- Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal

- Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 
genomförandet

- Att samarbeta med tillsynsmyndigheten

- Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, 
inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.

Efter diskussioner med kommunerna i Halland kom man överens om att anställa två 
gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett 
av ombuden ska främst arbeta mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, 
Hylte och Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta 
ställning i övergripande frågeställningar.
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Samtliga nämnder i Hylte kommun har i höstas 2018 redan tagit beslut om att utse Jessica 
Karlsson till dataskyddsombud förutom Valnämnden vilket nu behöver göras.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud Valnämnden

Beslutet skickas till 
Dataskyddsombudet

Datainspektionen

Säkerhetssamordnare Hylte kommun
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§35

Återremiss - arvode för beredskapsersättning EU-valet 2019 
(2018 KS0371)

Beslut
Valnämnden har tagit del av beslut om återremittering från kommunfullmäktige och klargör 
följande:

Valnämnden föreslår 950 kr för de som sitter i beredskap/jourtjänstgöring under valdagen för 
valet till Europaparlamentet 26 maj 2019. I de fall där valkansliet kallar in någon som står i 
beredskap för tjänstgöring som röstmottagare/rösträknare gäller ordinarie arvode.

Beskrivning av ärendet
Under RKL-valet 2018 behövdes det tas ett beslut om arvode för jourtjänstgöring då 
valkansliet behövde ha beredskap vid eventuella sjukdomsbortfall eller annat bortfall av 
ordinarie röstmottagare eller rösträknare på valdagen. Förslaget var inte formulerat på ett 
tydligt sätt och därför beslutade kommunfullmäktige att ärendet skulle återremitteras till 
valnämnden för ett klargörande.

Valnämnden föreslår från och med val till Europaparlamentet 26 maj 2019 att de som sitter 
hemma i beredskap ska få 950 kr i arvode, i de fall de inte blir inkallade. Om en person som 
är utsedd till beredskap, blir inkallad att tjänstgöra, kommer denne erhålla samma arvode som 
ordinarie röstmottagare/rösträknare.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Återremiss arvode för beredskapsersättning EU-valet 2019
• §315 KSAU Arvode till jourtjänstgöring
• §232 KS Arvode till jourtjänstgöring
• §6 KF Arvode för beredskapsersättning

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
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§36

Kommunikationsplan för EU-valet 2019 
(2019 KS0277)

Beslut
Valnämnden har tagit del av kommunikationsplanen för EU-valet 2019. Ordförande Maria 
Johansson Arnström (S) beslutar även att tillsammans med valsamordnaren få ta del av de 
annonser som ska gå ut innan valet 26 maj.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram en kommunikationsplan för EU-valet 2019 som 
valkansliet i samarbete med kommunikatörerna kan arbeta efter och se till att viktig 
information gällande valet kommer ut i rätt tid och till rätt kanaler/forum.

Kommunikationsplanen sätter också en grund för att sprida information för ökat 
valdeltagande och att öka medvetenheten hos medborgarna.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Kommunikationsplan EU-valet 2019
• Kommunikationsplan EU-val 2019
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§37

Information - valnämnden 2019 
(2019 KS0024)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Valsamordnaren har till dagens sammanträde skickat med handlingar/informationsbrev som 
valnämnden bör ha kännedom om.

Säkerhetssamordnaren Therése Reuter är inbjuden till dagens sammanträde för att presentera 
sig och informera valnämnden om det arbete hon gör i kommunen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information valnämnden 2019
• Tillstånd att sätta upp valaffischer inför EU-valet 2019
• Samordnad hantering av händelser under valperioden
• MFD - Tillgängligheten vid röstningslokaler- och vallokaler
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 10V
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 11V
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 12V
• Schema Körning förtidsröster 2019
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§38

Övriga frågor 2019 
(2019 KS0025)

Beslut
Valnämnden har inga övriga frågor.
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