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Paragraf 27  

Öppnande, upprop och justering 

Beslut 

Mötet öppnas och till justerare utses Lars Wall. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Tommy Myrsell öppnar mötet. Upprop sker och justerar utses. 

__________  
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Paragraf 28  

Information kring säkerhet 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Per Skog, säkerhetsstrateg vid kommunledningsförvaltningen, presenterar 

information kring säkerhetsarbete i vallokalerna.  Information ges kring hur 

röstmottagarna kan få hjälp i olika frågor och vid problem med ordningen. 

__________  



 Protokoll  5 (15) 

Sammanträdesdatum  

2019-04-16  

Valnämnd 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 29  

Inför valet till Europaparlamentet  

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

- Tommy Myrsell informerar i frågan kring tillgänglighet i vallokaler. Tillsyn av 

lokaler kommer att ske den 25 april tillsammans med ordförande för HSO. 

Även fastigheter som inte är kommunens kommer att besökas. 

Ordförande återkommer med information kring vilka lokaler som blir besökta. 

 

- Tommy Myrsell informerar om inkomna synpunkter från ordförande för Astma- 

och allergiförbundet kring arbetsmiljön i kommunhuset. Utbildningen av 

röstmottagare kommer att byta lokal till Korsängsskolans aula. 

Som vallokal är kommunhuset kvar då den är redan är registrerad. 

__________  
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Paragraf 30 Ärendenummer VALN2019/9 

Beslut om att kvittera ut förtidsröster 

Beslut 

1. Behörigheter att kvittera ut förtidsröster den 27-29 maj 2019 ges till medarbetare 

på kommunledningsförvaltningen samt till ledamöter och ersättare i valnämnden 

enligt "Förteckning för behörig personal att ta emot förtidsröster från PostNord till 

Enköpings kommun", VALN2019/9. 

 

2. Behörighet att kvittera ut förtidsröster på valdagen den 26 maj 2019 ges till 

ordförande och vice ordförande i valdistrikten enligt "Förteckning för behörig 

personal att ta emot förtidsröster från PostNord till Enköpings kommun", 

VALN2019/9. 

Beskrivning av ärendet 

De ordinarie behörighetshandlingarna som Enköpings kommun har med PostNord 

för att kvittera ut försändelser gäller inte för värde innehållande röster vid val. 

Förtidsröster som kommer in till kommunen från PostNord under perioden 27-29 

maj 2019 måste kvitteras ut av behörig personal. Förtidsröster som levereras av 

PostNord till vallokalerna på valdagen den 26 maj 2019 måste kunna kvitteras ut 

av ordförande och vice ordförande i respektive vallokal. Samtliga som tar emot 

förtidsröster måste kunna legitimera sig. Listor på personal som ska kunna kvittera 

ut försändelser finns i  "Förteckning för behörig personal att ta emot förtidsröster 

från PostNord till Enköpings kommun", VALN2019/9. 

Valsamordnare Pia-Lena Fromell redogör för ärendet. 

 

__________  



 Protokoll  7 (15) 

Sammanträdesdatum  

2019-04-16  

Valnämnd 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 31 Ärendenummer VALN2019/11 

Beslut om att förordna röstmottagare 

Beslut 

1.Valnämnden förordnar röstmottagare för bemanning vid förtidsröstning i 

röstningslokal vid val till Europaparlamentet i maj 2019 enligt listan " Bemanning av 

röstmottagare under förtidsröstningen 8-26 maj 2019 i samband med val till 

Europaparlamentet den 26 maj", VALN2019/11. 

 

2.Valnämnden förordnar ordförande, vice ordförande samt röstmottagare för 

bemanning i vallokal på valdagen den 26 maj enligt listan "Bemanning i vallokaler i 

val till Europaparlamentet den 26 maj 2019", VALN2019/11. 

 

3.Valnämnden uppdrar åt valsamordnaren att komplettera listan samt utse nya 

röstmottagare vid behov. 

Beskrivning av ärendet 

 Enligt valnämndens delegationsordning VALN2017/9, B 1) ska valnämnden 

förordna bemanningen i förtidsröstningslokal under perioden 8-26 maj 2019 samt 

bemanningen i vallokal på valdagen den 26 maj 2019. Ordförande och vice 

ordförande har rätt att göra nödvändiga justeringar i bemanningslistan utifrån 

uppkomna behov. Bemanningen kan komma att ändras vid återbud på grund av 

sjukdom eller andra förhinder. Om det uppstår vakanser under förtidsröstningen 

och/eller på valdagen ska valsamordnaren kunna komplettera listan för bemanning 

och utse nya röstmottagare vid behov. Valnämnden ska i så fall informeras om 

förändringarna. 

Valnämndens ledamöter tjänstgör på valdagen och åker runt och besöker 

valdistrikten och tjänstgör på kvällen för att ta emot röster från valdistrikten. Även 

valsamordnaren samt en administrativ resurs tjänstgör på valdagen och kvällen. 

Valsamordnare Pia-Lena Fromell redogör för ärendet. 

Nämnden uppmanas att försöka värva fler röstmottagare då det 

saknas röstmottagare och reserver. 

Reserver ska gå utbildningen och är i jour under valdagen. 

__________  
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Paragraf 32 Ärendenummer VALN2019/8 

Beslut om ordning och ansvar valsedlar  

Beslut 

1. Valsedlar för Europaparlamentsvalet läggs i bokstavsordning efter partinamn. 

Eventuella tillkommande valsedlar placeras i bokstavsordning i samma serie. 

 

2. Partier som inte omfattas av valnämndens ansvar, ansvarar själva för att 

leverera namnvalsedlar till varje val- respektive förtidsröstningslokal.  

 

3. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut de levererade valsedlarna och i övrigt 

hålla ordning på alla valsedlar enligt beslutad ordning.  

 

4. Alla valsedlar ska placeras i de särskilda valsedelsställen, inga övriga lådor, fack 

eller liknande får förekomma med valsedlar i anslutning till val- och röstningslokal. 

Varje valsedelsställ ska vara avskärmade med särskilda skärmar. 

Beskrivning av ärendet 

En ordningsfråga i röstnings- och vallokaler är ansvar och ordning av valsedlar 

som behöver hanteras innan valet till Europaparlamentet. Det är dels vem som 

ansvarar för att lägga ut valsedlar och dels i vilken ordning valsedlarna ska 

placeras. 

Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och förtidsröstningslokaler. Det är viktigt att 

alla partiers valsedlar behandlas och presenteras på samma sätt i samtliga lokaler. 

För att undvika oordning bland valsedlarna föreslås att röstmottagarna ansvarar för 

att lägga ut valsedlar i valsedelsställen. Därmed får röstmottagarna ansvar för 

ordningen för samtliga valsedlar och hur de presenteras för väljarna. 

Vid val till Europaparlamentet har kommunerna (i praktiken röstmottagarna) enligt 

vallagen skyldighet att lägga ut valsedlar för partier som fått mer än 1% i något av 

de två senaste valen till Europaparlamentet. Övriga partier måste själva se till att 

leverera sina valsedlar till respektive lokal, men det är röstmottagare i lokalen som 

tar emot valsedlarna och lägga ut valsedlarna i valsedelsställen. Det får inte 

partierna göra själva. I Europaparlamentsvalet finns två typer av valsedlar blanka 

respektive namnvalsedlar. I 2019 års EP-val innebär det att valnämnden har 

ansvar att lägga ut valsedlar för följande partier i följande ordning i 

valsedelsställen: Arbetarepartiet- Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt 
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initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Piratpartiet, 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

Valsedlar placeras i bokstavsordning. Eventuella övriga partiers valsedlar läggs i 

bokstavsordning i samma serie, därmed kan ovanstående ordning brytas.  

Valsamordnare Pia-Lena Fromell redogör för ärendet. 

__________  
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Paragraf 33 Ärendenummer VALN2019/7 

Beslut om dataskyddsombud 

Beslut 

1. Julia Björkenö vid kommunledningsförvaltningen utses till dataskyddsombud för 

valnämnden 

 

2. Magnus Åsman entledigas från uppdraget som dataskyddsombud för 

valnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Dataskyddsförordningen (GDPR) är den lag som reglerar organisationers 

personuppgiftshantering. Den ställer krav på att alla personuppgiftsansvariga 

myndigheter måste utse ett så kallat dataskyddsombud.Personuppgiftsansvarig 

myndighet är i regel varje nämnd för sig i en kommun, och ibland flera nämnder 

tillsammans. Detta ärende handlar om att föreslå ett dataskyddsombud för 

valnämnden. 

Förvaltningens bedömning 

Reglerna om skydd av personuppgifter finns till för att säkerställa rätten till den 

personliga integriteten. Sedan 25 maj 2018 är det dataskyddsförordningen som 

styr detta område, tillsammans med en nationell dataskyddslag och särskilda lagar 

om personuppgifter i vissa sektorer så som socialtjänst och vård. 

Den myndighet eller det bolag som behandlar personuppgifter och som styr över 

behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I regel är varje nämnd 

i en kommun personuppgiftsansvarig myndighet och måste ha ett 

dataskyddsombud. Det är inget som hindrar att flera nämnder har samma ombud. 

Lagstiftningen ställer krav på särskild kompetens hos ombudet, som ska bestå av 

bland annat särskild kunskap om regelverket på dataskyddsområdet. 

Den person som kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att utse 

som dataskyddsombud kommer också att rekommenderas kommunens samtliga 

nämnder att utse för att kunna samordna övervakningen av dataskyddsarbetet på 

ett bra sätt. Processen att utse dataskyddsombud för de andra nämnderna 

samordnas av kommunledningsförvaltningen. 
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Dataskyddsombudet är en mer renodlad roll än det tidigare personuppgiftsombudet 

som fanns i gamla lagen. Ombudet ska ha särskild kunskap om 

dataskyddslagstiftning och kunna ge råd till verksamheterna. Ombudet ska också 

vara den som övervakar särskilda konsekvensbedömningar (fördjupade 

riskanalyser utifrån ett personuppgiftsperspektiv) och incidentrapportering om det 

händer något med personuppgifter i verksamheten, till exempel en obehörig 

åtkomst eller en förlust. Annat operativt arbete som tidigare utförts av 

personuppgiftsombudet lyfts bort från dataskyddsombudet och ska istället pågå i 

verksamheten, till exempel att föra register över personuppgiftsbehandlingar. 

Dataskyddsombudet ska vara avskilt från att fatta beslut, leda dataskyddsarbetet 

och ge rena instruktioner till organisationen. Däremot ska dataskyddsombudet ha 

en särskild roll genom att bli involverad i strategiska beslutsprocesser som 

rådgivare. Dataskyddsombudet ska vidare själv lägga upp sitt arbete och får inte 

styras eller instrueras. Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen 

tillförsäkras tillräcklig tid och tillräckliga resurser samt möjlighet att direkt adressera 

den personuppgiftsansvarigas högsta beslutsnivå med frågor och inte minst med 

rapporter om eventuella regelbrott. För det fall den personuppgiftsansvarige inte 

vidtar de åtgärder som dataskyddsombudet föreslår för att uppfylla lagkraven är 

ombudet skyldigt att rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet 

ska kunna kontaktas av registrerade (de personer som personuppgifterna tillhör) 

för frågor om verksamhetens dataskyddsarbete eller utövande av sina rättigheter. 

Därför ska ombudets kontaktuppgifter offentliggöras. Ombudet lyder vidare under 

tystnadsplikt. 

Det är obligatoriskt enligt lag för verksamheterna att samråda med 

dataskyddsombudet i vissa fall. För det fall stora projekt ska startas eller system 

ska köpas in där personuppgifter ska hanteras ska dataskyddsombudet involveras 

tidigt i processen, redan i uppstartsskedet. 

Vidare bör dataskyddsombudet ses som ett internt remissorgan som ska uttala sig 

om tolkningsfrågor av dataskyddsförordningen vid både nya och befintliga 

frågeställningar. 

Föreslagen som dataskyddsombud är Julia Björkenö som tidigare varit anställd 

inom logistik på före detta serviceförvaltningen (SEF). För uppdraget som 

dataskyddsombud har hon flytta till kommunledningsförvaltningens kansli och 

utredningsavdelning och ingå i teamet för juridik och informationshantering. Julia 

har en lång bakgrund inom IT och är utbildad inom systemvetenskap. Hon har 

jobbat med SEF:s förberedelser inför dataskyddsförordningen i samarbete med 

kommunledningsförvaltningens dataskyddsjurist. Hon har ett stort intresse för 
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integritetsfrågor, juridik och IT och jobbat upp en god grundkunskap i 

dataskyddsförordningen. Kommunledningsförvaltningen ser till att Julia får 

fortbildning i ämnet och deltar i både externa och interna utbildningar och får stöd 

av jurist inför att hon får uppdraget som ombud. Varje personuppgiftsansvarig är 

dock var för sig skyldiga att säkerställa att ombudet får tillräcklig tid och 

kompetensutveckling och kan därmed också var för sig se till att ombudet får de 

resurser som behövs. 

Samtidigt som dataskyddsombud utses entledigas nuvarande dataskyddsombud 

Magnus Åsman. 

__________  
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Paragraf 34  

Information om kommunikation inför EU-valet  

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Svensson, kommunikationsstrateg på kommunledningsförvaltningen, 

informerar om kommunikationen inför valet till Europaparlamentet. En 

kommunikationsplan har tagits fram i samarbete med valsamordnaren. Information 

till väljarna kommer att ske i flera kanaler.  Till exempel via flyers, Facebook, 

skärmar i affärer, busskurer och hemsidan. 

__________  
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Paragraf 35  

Övriga frågor  

Beslut 

- Presidiet gör ett förslag på skrivelse angående önskemål om stöd från 

kommunledningsförvaltningen i frågorna om att se över valdistrikten och 

tjänstemannastöd inför valet 2022.  Valnämnden skickar sedan skrivelsen till 

kommunledningsförvaltningen. 

- Valdistriktets ordförande är suverän att besluta om ordning och arbetsuppgifter i 

vallokalen och deras beslut ska följas. 

- Nämnden tackar för informationen i frågan kring tillgänglighet för tjänstemän 

under perioden 8-26 maj 2019. Eva och Pia-Lena återkommer med information 

kring lösningen till ordförande. 

Beskrivning av ärendet 

- Tommy Myrsell informerar om risken med kompetenstapp i arbetet kring val. Ett 

uppdrag kommer att skickas från nämnden till kommunledningsförvaltningen att se 

över valdistrikten och tjänstemannastöd inför valet 2022. 

Då personalombyte sker både i nämnden och på tjänstemannasidan under 

perioden inför valet 2022 och kommande val sker ett kompetenstapp som 

nämnden vill uppmärksamma förvaltningen på i tid. 

Kunskap försvinner och kan inte ersättas av enbart dokumentation. Tidigare har 

nämnden haft stöd från en utredare på kansliavdelningen som haft en kombinerad 

tjänst som valsamordnare, en liknande lösning önskas för att få kontinuerligt arbete 

och stöd.  

  

- Beslutsfråga kring ordningsregler och beslut som sker i vallokalen. Vem beslutar 

om bemanning, arbetsuppgifter eller planering behöver ändras? 

- Pia-Lena Fromell lyfter frågan kring hur tillgängliga tjänstemännen ska vara för 

frågor kring valet under perioden för röstning 8 maj- 26 maj. Vilka tider har 

tjänstemännen skyldighet att bevaka det gemensamma telefonnumret 0171-

626200? Vilken ekonomisk ersättning får tjänstemännen för att eventuellt vara i 

jour? 
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__________ 


