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Ledamöter Helene Fogelberg (M) Ordförande 
Susanne Petersson (C) 1:e vice ordförande 
Joakim Jonasson (L) 
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Kenneth Hasselberg (S) 
Martin Moberg (S) 
Peter Bowin (V) 
Jennie Risberg (M) 

Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C) ersätter Jan Demerud (M) 
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Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(18) 
2021-11-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 10 Dnr 2021-000001 110 4 
Val av justerare samt parentation ........................................................................ 4 

§ 11 Dnr 2021-000011 110 5 
Sammanträdesfika valnämnden .......................................................................... 5 

§ 12 Dnr 2021-000006 110 7 
Allmän information inför val 2022 ........................................................................ 7 

§ 13 Dnr 2020-000001 110 9 
Informationsärende - Referensgrupp Valmyndigheten ........................................ 9 

§ 14 Dnr 2021-000008 110 10 
Ersättning/hyra för röstmottagningsställen valet 2022 ....................................... 10 

§ 15 Dnr 2021-000009 110 12 
Valsedlar - placering och distribution ................................................................. 12 

§ 16 Dnr 2021-000010 003 15 
Ändring av valnämndens delegationsordning .................................................... 15 

§ 17 Dnr 2021-000012 110 16 
Dataskyddsombud för valnämnden ................................................................... 16 

§ 18 Dnr 2021-000007 119 18 
Övrigt ................................................................................................................ 18 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(18) 
2021-11-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2021-000001 110 

Val av justerare samt parentation 

 

Sammanfattning  

Ordförande Helene Fogelberg (M) inleder med en parentation för avlidne 

ledamoten Christer Stenström (M) och det hålls en tyst minut.    

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) föreslår att Catharina Christensson (S) 

utses att justera dagens protokoll. 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden utser Catharina Christensson (S) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt. 

________________ 
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§ 11 Dnr 2021-000011 110 

Sammanträdesfika valnämnden  

 

Sammanfattning  

Valnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-09-03 att ge valkansliet i 

uppdrag att återkomma med ett konkret förslag på hur frågan om fika i 

samband med valnämndens sammanträden kan lösas.  

Valkansliet uppfattade det som att ledamöterna i nämnden önskade att kaffe 

med tilltugg ska serveras och att det är frågan om nämnden ska står för 

kostnaden eller om ledamöterna ska står för kostnaderna själva samt en 

lösning för det senare alternativet.  

Bedömning 

Före pandemin beslutade flertalet nämnder att ledamöterna själva skulle stå 

för kostnaderna för fika. Detta ordnades så att varje ledamot själv fick välja 

om man medger avdrag via lön för sammanträdesfika eller ej. Alternativen 

till detta var att avstå helt från fika eller att vid behov köpa detta direkt av 

cafeterian. Från cafeterians sida var dock önskemålet att inte samtliga 

ledamöter och ersättare kom och ville köpa fika på detta vis. 

Med den prisbild som gäller för tillfället är det en kostnad på 20 kr för 

förmiddagskaffe med fralla alternativt eftermiddagskaffe med liten kaka. 

Den sammanlagda kostnaden för 2022 då nämnden har fem sammanträden 

skulle bli 100 kr/förtroendevald. Ev. prisjusteringar kan komma att göras 

från cafeterians sida. 

Skulle valnämnden stå för kostnaden skulle den uppgå till minst 6500 kr men 

då det är vanligt att även många av ersättarna i valnämnden deltar ligger den 

faktiska kostnaden högre. 

Då flertalet nämnder beslutat att de förtroendevalda själva ska stå för 

kostnaderna för fika i samband med sammanträdena förslås att så även görs i 

valnämnden. Lista för medgivande om avdrag för fika kommer i så fall att 

cirkuleras på mötet samt kompletteras i efterhand för de förtroendevalda som 

ej deltar.  

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta att ett avdrag om 100 kr/förtroendevald dras 

från första arvodesutbetalningen 2022. Förtroendevalda med existerande 

fikaabonnemang i cafeterian påverkas inte. Avdraget är frivilligt.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Catharina Christensson (S) samt tjänstgörande 

ersättare Ulla Bölja (SD). 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma.   

 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ett avdrag om 100 kr/förtroendevald dras från första 

arvodesutbetalningen 2022. Förtroendevalda med existerande 

fikaabonnemang i cafeterian påverkas inte. Avdraget är frivilligt. 

________________ 

Exp: 

Kanslichef 
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§ 12 Dnr 2021-000006 110 

Allmän information inför val 2022 

 

Sammanfattning  

Valmyndigheten utkom i oktober med information avseende regeringens 

budgetproposition och statsbidrag för förtidsröstning samt lagrådsremiss som 

föreslår förändringar till valet 2022.  

Bedömning 

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet, med anledning av det 

första delbetänkandet från 2020 års valutredning, Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagning. SOU 2021:7. Remissen föreslår att ändringar 

träder i kraft inför valen 2022, som rör utbildning av röstmottagare och 

ordningen vid röstmottagningen, inklusive väljares rätt till hjälp vid röstning. 

Remissen föreslår även att valnämnder och utlandsmyndigheter får ansvar 

för att lägga ut partiernas namnvalsedlar i röstningslokaler och vallokaler. 

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2022.  

Valmyndigheten kommer att återkomma med mer information om vad 

föreslagna förändringar betyder för valadministrationens arbete. 

 

Regeringen har lämnat sitt budgetförslag för 2022 till Riksdagen. Där 

föreslås att totalt 253 miljoner kronor avsätts för kommunernas arbete med 

valen. Motsvarande belopp inför valåret 2018 var 195 miljoner. Förslaget 

innebär därmed en ökning av det totala anslaget. Dessa medel är avsedda för 

att täcka valnämndernas kostnader avseende förtidsröstningen. Hur mycket 

varje kommun får beslutas av regeringen genom en särskild förordning som 

vanligtvis är klar kring årsskiftet. Tidigare förordningar har innehållit en 

beräkningsmodell utifrån vilken kommunen får ett visst belopp per 

röstberättigad. Vanligtvis brukar ersättningen betalas ut via Valmyndigheten 

under våren.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att notera informationen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Peter Bowin (V). 
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Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma.   

 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet  

________________ 
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§ 13 Dnr 2020-000001 110 

Informationsärende - Referensgrupp Valmyndigheten 

 

Sammanfattning  

Sedan hösten 2019 ingår Ronneby kommun i Valmyndighetens 

referensgrupp för utveckling av framtida val. 

Valnämnden beslutar 2021-09-03 § 8 att ge valkansliet i uppdrag att 

kontinuerligt återkomma med information om deltagandet i referensgruppen.  

Bedömning 

Valkansliet redogör för senaste aktiviteterna knutna till referensgruppens 

arbete.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att notera informationen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Peter Bowin (V). 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma.   

 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

 ________________ 
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§ 14 Dnr 2021-000008 110 

Ersättning/hyra för röstmottagningsställen valet 2022 

 

Sammanfattning  

Valnämnden kommer på valdagen valet 2022 att behöva disponera 

röstmottagningsställen som upplåts av annan innehavare än kommunen.  

Bedömning 

Inför valet 2018 beslutade valnämnden att hyra eller ersättning för lokal som 

uppläts av annan innehavare än kommunen, för användning som 

röstmottagningsställe vid valdagen utgick med 2 000 kronor till den enskilde 

fastighetsinnehavaren. Ersättningen omfattade två dagars upplåtelse samt 

kostnad för städning.  

 

Inför valet 2022 har valkansliets översyn av Fastighetsförvaltningsindex 

visat på en höjning i snitt på 68 kronor per år. Årets siffror har ännu inte 

presenterats, men om tidigare påslag faller ut även i år har en indexhöjning 

sedan 2017 skett med cirka 272 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att hyra eller ersättning för lokal som upplåts av annan innehavare än 

kommunen, för att användas som röstmottagningsställe vid valdagen valet 

2022, bestäms till 2 300 kr. Ersättningen omfattar två dagars upplåtelse samt 

kostnad för städning.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Martin Moberg (S), Peter Bowin (V), 

Catharina Christensson (S) samt tjänstgörande ersättarna Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) och Ulla Bölja (SD).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma.   
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Beslut 

Valnämnden beslutar att hyra eller ersättning för lokal som upplåts av annan 

innehavare än kommunen, för att användas som röstmottagningsställe vid 

valdagen valet 2022, bestäms till 2 300 kr. Ersättningen omfattar två dagars 

upplåtelse samt kostnad för städning. 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn 
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§ 15 Dnr 2021-000009 110 

Valsedlar - placering och distribution 

 

Sammanfattning  

Vid valnämndens sammanträde 2021-09-03 § 7 erhåller valkansliet i 

uppdrag att utreda frågan om påfyllnad av partiernas valsedlar utifrån 

kommitténs betänkande samt önskemål om att varje parti ska slippa köra 

runt till vallokalerna.  

Bedömning 

Arbetet med den statliga utredningen Stärkt skydd mot manipulationer av 

valsystemet, Dir.2020:30 fortlöper och i en proposition till riksdagen föreslår 

regeringen ändringar i vallagen för att ytterligare stärka skyddet för fria och 

hemliga val och stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022 för att kunna 

tillämpas vid de allmänna valen 2022. 

 

Ansvar för valsedlar distribution 

Ansvaret för att väljarna har tillgång till valsedlar på ett 

röstmottagningsställe är i dag delat mellan valadministrationen och partierna. 

Dessutom kan väljare ta med sig och använda valsedlar som har distribuerats 

till väljaren på annat sätt. Valadministrationen ansvarar för att väljarna har 

tillgång till s.k. blanka valsedlar i samtliga val- och röstningslokaler under 

hela röstmottagningen. Valadministrationen ansvarar också för att väljarna i 

samtliga val- och röstningslokaler även har tillgång till s.k. partivalsedlar för 

de partier som fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet i något av de 

två senaste riksdagsvalen eller som är representerade i aktuellt region- eller 

kommunfullmäktige och som begär det av valadministrationen. 

Enligt den ordning som gäller i dag ska de partier som deltar i valen också 

kunna lägga ut sina valsedlar, dvs. sådana valsedlar som inte 

valadministrationen ansvarar för att väljarna ska ha tillgång till, på den plats 

som anordnats för detta ändamål. Det innebär att det är partierna som svarar 

för att dels distribuera sådana valsedlar till samtliga val- och 

röstningslokaler, dels placera dessa valsedlar på den anordnade platsen. 

Enligt överlämnad proposition där kommittén och regeringen i stort är 

överens föreslås partierna fortsätta behålla ansvaret för att distribuera 

valsedlar till val- och röstningslokalerna, men att valnämnden erhåller ansvar 
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för att lägga ut valsedlarna på den avskärmade plats som har anordnats för 

detta ändamål. 

 

Ansvar för valsedlar placering 

Avseende valsedlarnas placering kräver vallagen idag att platsen där 

valsedlarna ska läggas ut ska vara lämplig och avskärmad, men beskriver i 

övrigt inte hur valsedlarna ska presenteras för väljaren. Enligt 1 kap. 9 § 

regeringsformen ska den som fullgör uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 

opartiskhet.  

I propositionen till riksdagen föreslår regeringen att det av vallagen 

uttryckligen ska framgå att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt. 

Kommittén ställer sig bakom regeringens förslag då ordningen bland 

valsedlarna är den fråga som genererar flest överklaganden och menar att 

exakt hur det i varje fall ska ske är en praktisk fråga, men att grundläggande 

betydelse för likformigheten är att samtliga partiers valsedlar ska finns 

bakom en och samma avskärmning. 

 

Ronneby kommun 

Valnämnden i Ronneby kommun har vid valen 2018 och 2019 fattat beslut 

som medför att samtliga valsedlar placeras ut bakom avskärmningen utifrån 

en förutbestämd likformighet. Lika så har valnämnden vid tidigare nämnda 

val även beslutat att partierna överlämnar sina valsedlar till en röstmottagare 

för vidare placering i valsedelstället istället för att varje parti själva ska 

utföra denna aktivitet. 

Förslagen som berör valsedlarnas hantering och placering i den av 

regeringen överlämnade propositionen skulle således inte innebära någon 

märkbar förändring för Ronneby kommun.   

Valkansliet i Ronneby kommun ställer sig bakom förslaget att partierna även 

fortsättningsvis föreslås ansvara för distributionen av namnvalsedlar till 

aktuella röstmottagningsställen i kommunen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att notera informationen till protokollet.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Peter Bowin (V), Joakim Jonasson (L), Martin 

Moberg (S) samt tjänstgörande ersättare Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma.   

 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

 ________________ 
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§ 16 Dnr 2021-000010 003 

Ändring av valnämndens delegationsordning 

 

Sammanfattning  

Valnämndens delegationsordning från 2018 är i behov av revidering för att 

följa lagstiftning, nuvarande organisationsstruktur samt förenkla och 

förtydliga nämndens och kommunledningsförvaltningens arbete.  

Bedömning 

Nuvarande delegationsordning har reviderats av kanslichefen i samråd med 

kommunjuristen.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att godkänna förslag till reviderad delegationsordning.  

 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma.   

 

Beslut 

Valnämnden godkänner förslag till reviderad delegationsordning. 

________________ 

Exp: 

Kanslichef 
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§ 17 Dnr 2021-000012 110 

Dataskyddsombud för valnämnden 

 

Sammanfattning  

Sedan 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General 

Data Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller 

regler om hur man får behandla personuppgifter.  

 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal 

nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna 

ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte 

chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig. 

Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de 

integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att 

behandlingen utförs i enlighet med GDPR. 

 

Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO). 

För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder och bolag, är det 

obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att 

kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra 

kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd 

person utan kan vara en konsult. 

 

Tidigare för valnämnden anmält dataskyddsombud har slutat i kommunen 

och nämnden har att ta beslut om nytt dataskyddsombud. Anders Karlsson, 

kommunarkivarie, är utsedd som dataskyddsombud av övriga nämnder.  

 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta att utse Anders Karlsson, kommunarkivarie, 

som dataskyddsombud (DSO).  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Peter Bowin (V). 
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Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma.   

 

Beslut 

Valnämnden utser Anders Karlsson, kommunarkivarie, som 

dataskyddsombud (DSO). 

________________ 

Exp: 

Kanslichef (för anmälan till IMY) 
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§ 18 Dnr 2021-000007 119 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

Det framförs önskemål om att få nästa års sammanträdestider utmailade 

liksom visad powerpoint-presentation.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M) samt ledamöterna 

Susanne Petersson (C) och  Peter Bowin (V) 

 

Beslut 

Valkansliet får i uppdrag att skicka ut nästa års sammanträdesdagar samt 

dagens powerpoint-presentation till ledamöter och ersättare i nämnden. 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn 

 


