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§ 1 Dnr 152  

Godkännande av dagordning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen.                                                    
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§ 2 Dnr 2018-000025  

Sammanträdesplan för år 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar sammaträdesplanen för år 2019.         

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska besluta om tid och datum för sammanträden år 2019. 

Valkansliet föreslår att valnämnden sammanträder en gång i månaden fram 

tills juni 2019. Sammanträdesdag är måndag, tid 13:00.  

Förslag på datum: 

 11 januari 

 4 februari 

 25 februari 

 25 mars 

 29 april 

 29 maj  

 10 juni            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag om sammanträdesplan för år 2019. 

Ordförande finner att valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag om sammanträdesplan för år 2019.            

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan för år 2019, 2018-12-21 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2018-12-21     

Beslutet skickas till 

Valkansliet 

Ledamöter och ersättare i valnämnden 
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§ 3 Dnr 2018-000030  

Dataskyddsombud för valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utse Thina Rydell till dataskyddsombud.           

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) 

ersatte Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Syftet med den nya 

förordningen är att stärka medborgarnas rättigheter och möjligheter att 

kontrollera sina egna personuppgifter. Dataskyddsförordningen blir direkt 

tillämplig i hela Europa men kommer att kompletteras av en nationell 

lagstiftning.  

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet i egenskap av 

offentlig myndighet som bestämmer syftena och metoderna för behandling 

av personuppgifter. Personuppgiftsansvariga ansvarar för all sin 

verksamhet oavsett var den bedrivs. I och med införandet av 

dataskyddsförordningen förtydligas och utökas den 

personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter i samband med att de 

registrerades rättigheter förstärks.  

Alla personuppgiftsansvariga myndigheter måste utse ett 

dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ersätter personuppgiftsombudet 

(PUL) och har en annan funktion. Dataskyddsombudets uppgift är att 

informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga kring de skyldigheter 

som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet bevakar 

även att regler och rutiner följs i myndigheten. 

Valkansliet föreslår att valnämnden beslutar att utse Thina Rydell till 

dataskyddsombud            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till dataskyddsombud. 

Ordförande finner att valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till dataskyddsombud.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2018-12-27  
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Beslutet skickas till 

Thina Rydell 

Valkansliet 
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§ 4 Dnr 2018-000026  

Valdistriktsindelning inför val 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer valdistriktsindelningen enligt nedanstående lista.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 4 kap. 16 § vallagen ska kommunen inför varje allmänt val besluta 

om valdistriktsindelning. Om kommunen väljer att inte ändra valdistrikten 

från föregående val behöver inte ärendet behandlas i kommunfullmäktige.  

Ett valdistrikt, enligt 4 kap. 17 § vallagen, skall omfatta mellan 1 000 och 2 

000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta 

färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta 

färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.  

Statistik över röstberättigade, framtagen av valmyndigheten 2018-09-14, 

ligger till grund för valdistriktsindelningen. Valkansliet föreslår att 

kommunen delas in i följande valdistrikt och därmed inte ändrar tidigare 

valdistrikt: 

Åseda N  1 346 röstberättigade 

Åseda S  1 095 röstberättigade 

Lenhovda  1 862 röstberättigade 

Nottebäck  1 411 röstberättigade 

Älghult  1 623 röstberättigade           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till valdistrikt. 

Ordförande finner att valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till valdistrikt.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2018-12-21      

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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§ 5 Dnr 2018-000027  

Vallokaler för val 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att använda nedanstående lokaler som vallokaler i val 

2019.           

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas 

som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 

öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. 

En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad så att 

väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalen ska inte ha 

anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan 

anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag 

som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. Vallokalerna inför val 2019 

föreslås vara nedanstående: 

Valdistrikt Vallokal 

Åseda N Åsedaskolans matsal, lokalen rakt fram när man kommer in 

genom porten 

Åseda S Åsedaskolans matsal, lokalen till vänster när man kommer in 

genom porten 

Lenhovda Fritidslokalen Borgen, sal B 

Nottebäck Nottebäcksskolans matsal 

Älghult Alstermo folkets hus, sal C 

           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till vallokaler för val 2019. 

Ordförande finner att valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till vallokaler för val 2019.           
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-01-03      

Beslutet skickas till 

Valkansliet 
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§ 6 Dnr 2018-000028  

Röstningslokaler för val 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser följande lokaler som röstningslokaler vid val 2019: 

Kommunhuset, Åseda 

Biblioteket, Alstermo 

Biblioteket, Åseda 

Biblioteket, Lenhovda 

Biblioteket, Nottebäck 

Biblioteket, Älghult 

Gymnasieskolans bibliotek, Åseda 

Folkets hus, Fröseke 

Matsalen, Älghultskolan         

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun ska, enligt 4 kap. 22 § vallagen, se till att det finns lämpliga 

lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om 

lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter 

att rösta. 

En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för 

ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska 

inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha 

sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst 

företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

Följande lokaler användes som röstningslokaler vid det allmänna valet 

2018: 

 Kommunhuset, Åseda 

 Biblioteket, Alstermo 

 Biblioteket, Åseda 

 Biblioteket, Lenhovda 

 Biblioteket, Nottebäck 

 Biblioteket, Älghult 
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 Gymnasieskolans bibliotek, Åseda 

 Folkets hus, Fröseke 

 Matsalen, Älghultskolan 

Lokalerna kontrollerades av valkansliet i maj 2018 och bedömdes vara 

tillgängliga. Valkansliet föreslår att dessa lokaler även ska användas vid val 

2019.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till röstningslokaler för val 2019. 

Ordförande finner att valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till röstningslokaler för val 2019.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2018-12-21   

Beslutet skickas till 

Valkansliet 
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§ 7 Dnr 2018-000029  

Revidering av delegationsordning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer delegationsordningen enligt bilagt förslag.        

Sammanfattning av ärendet 

För att valnämndens praktiska arbete inför, under och efter val ska kunna 

hanteras effektivt antog valnämnden en delegationsordning den 18 

september 2017, § 10. 

2018 trädde både en ny kommunallag och en ny förvaltningslag i kraft. 

Således måste valnämndens delegationsordning revideras.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till reviderad delegationsordning. 

Ordförande finner att valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till reviderad delegationsordning.              

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning, 2018-12-28 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2018-12-27      

Beslutet skickas till 

Valkansliet 

Kommunchef 

Valnämndens presidie 
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§ 8 Dnr 2019-000002  

Kommunens valorganisation år 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer kommunens valorganisation för år 2019.          

Sammanfattning av ärendet 

 Den 26 maj år 2019 är det val till Europaparlamentet. Landets kommuner 

arrangerar valet för samtliga instanser med hjälp av valmyndigheten och 

länsstyrelsen. 

Förslag till valorganisation finns med i beslutsunderlag; 

Organisationsschema.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till valorganisation år 2019.  

Ordförande finner att valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till valorganisation år 2019.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-01-03 

Organisationsschema, 2018-12-27    

Beslutet skickas till 

Valkansliet 
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§ 9 Dnr 2019-000001  

Information om projektplan för val 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med valet 2019 drivs i projektform. Valkansliet har upprättat en 

projektplan som kommer vara ett stöd i arbetet inför valet 2018.  

I projektplanen beskrivs syftet med projektet, organisation och ekonomi. 

Planen innehåller också en aktivitets och tidsplan som anger valkansliets 

större arbetsuppgifter inför valet. Aktivitets och tidsplanen ska vara ett 

levande dokument som revideras vid behov.                      

Beslutsunderlag 

Projektplan för val 2019, 2019-01-02   
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§ 10 Dnr 2018-000031  

Information från valsamordnaren 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Valsamordnaren informerar valnämnden om följande: 

 Valskärmar 

 Ökade möjligheter att personrösta på blanka valsedlar och 

partivalsedlar 

 Ekonomisk redogörelse            

Beslutsunderlag 

 Information från valsamordnare 2018-12-27                                   
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§ 11 Dnr 2018-000033  

Återrapportering av delegationsbeslut 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen.             

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har i delegeringsordningen gett kommunchefen rätt att fatta 

beslut i vissa frågor i valnämndens ställe.  

Följande delegationsbeslut anmäldes till valnämnden: 

Delegat Lars Engqvist, tillförordnad kommunchef 

Ärende Delegeringsbeslut Datum Dnr 

2.11 Förordnande av valsamordnare  

Emma Majlöv Modig 

2019-01-03 2018-000032 

2.11 Förordnande av valsamordnare  

Fanni Nilsson 

2019-01-03 2018-000032 

2.11 Förordnande av valhandläggare  

Alexander Arbman 

2019-01-03 2018-000032 

                             

  

 


