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Protokoll - Valnämnden 

2021-09-15 

Sid 2/13 

Tid och plats 2021-09-15 , kl. 08:30-09:45, Kommunhuset i Broby 

Närvarande Thomas Bengtsson (C), ordförande 

Per-Eric Mattsson (M) 

Siv Larsson (M) 

Tommy Johansson (S) 

Göran Svensson (SD) 

Ledamöter 

Ersättare Ingrid Johansson (C) 

Lars Persson (SD) 

Övriga närvarande Nermina Crnkic, stabschef 

Mimmi Viippola, utvecklingssekreterare 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

Justerare Siv Larsson (M) 

Justeringens utförande 2021-09-17 Kommunhuset Broby 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 2021-09-20 

Underskrifter Paragrafer 1-6 

Sekreterare Ademir Salihovic 

Ordförande Thomas Bengtsson (C) 

Justerare Siv Larsson (M) 

Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-15 
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Datum då anslaget sätts upp 2021-09-20 

Datum då anslaget tas ned 2021-10-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift  

 Ademir Salihovic 
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Information 
 
Ordförande välkomnar alla nya ledamöter, ersättare och tjänstepersoner i Valnämnden. 
 

Stabschefen, kommunsekreteraren och utvecklingssekreteraren informerar om kansliets 
organsation inför RKR-valet 2022. Informationen inkluderar en övergripande årsplan och det 

arbete som har genomförts under året. Utöver detta presenteras riskanalysen inför valet 2022. 
 
Utvecklingssekreteraren presenterar allmän information kring GDPR och 

registerförteckningen enligt GDPR. 
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§ 1 

 

Reglemente för valnämnden 

Valnämndens beslut 

- KFS 39 ”Reglemente för Valnämnden” fastställs att gälla från och med den 21 oktober 

2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 

Kommunallagen fastställer att kommunfullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 

verksamhetsområden och arbetsformer. Valnämnden i Östra Göinge kommun har i dagsläget 

inget uppdaterat reglemente, varför stabsavdelningen nu har skrivit fram ett nytt förslag till 

reglemente för Valnämnden inför valet 2022.  

 

Förslaget till nytt reglementet har bland annat baserats på SKR:s mall för reglementen och 

goda exempel från andra kommuner.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 8 juni 2021 
- Förslag till ny KFS 39 ”Reglemente för Valnämnden”, daterad den 9 september 2021 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
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§ 2  

 

Revidering av KFS 46 – Riktlinjer för genomförandet av val i Östra 

Göinge kommun 

Valnämndens beslut 

- Reviderade Riktlinjer för genomförandet av val i Östra Göinge kommun, Dnr. VN 
2021/00008 antas. 

- Riktlinjer för genomförandet av val i Östra Göinge kommun, Dnr. VN 2019/00008, 
antagen den 31 mars 2019 § 14, upphävs. 

Sammanfattning 

Vallagen och valförordningen reglerar vad en lokal valmyndighet, i detta fall Valnämnden i 

Östra Göinge kommun, kan och inte kan göra i samband med val. Vissa frågor regleras dock 

inte i lag utan det är istället upp till varje valnämnd att själva upprätta egna riktlinjer för att 

hantera dem. Den här riktlinjen syftar till att utgöra en grund att stå på i planeringen av det 

kommande valet 2022. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 9 september 2021 

- KFS 46 – Riktlinjer för genomförandet av val i Östra Göinge kommun, antagen den 31 
mars 2019 § 14 

- Reviderad KFS 46, daterad den 9 september 2021 
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§ 3 

 

Sammanträdesplan för valnämnden 

Valnämndens beslut 

- Sammanträdesplanen fastställs.  

Sammanfattning 

Stabsavdelningen har i dialog med valnämndens presidium tagit fram ett förslag till 

sammanträdesplan för Valnämnden i samband med valet 2022. Sammanträdesdatumen är 

framtagna med beaktande av valmyndighetens valkalender, fullmäktiges sammanträdestider 

samt det arbete som valkansliet och valnämnden har att göra under valåret. Sammanträdena 

börjar klockan 08:30 om inget annat anges. 

 

Sammanträdesplan  

2021 2022 

2021-09-15 2022-02-16 2022-04-28 2022-08-25 2022-09-14 2022-11-24 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 1 september 2021  
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§ 4 

 

Beslut om valdistriktsindelning valet 2022 

Valnämndens beslut 

- Valdistriktsindelningen i Östra Göinge kommun ändras inte inför valet 2022 och 

fastställs därmed enligt nedan.  

Sammanfattning 

Året före valåret ska kommunen genomföra en översyn av valdistriktsindelningen. Eventuella 

ändringar ska lyftas till beslut i kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före valåret. 

Därefter ska länsstyrelsen granska och godkänna ändringarna innan 1 december. 

 

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. Östra Göinge kommun är sedan tidigare indelade i 8 valdistrikt.  

 

I mars 2021 presenterade valmyndigheten ny statistik på antal röstberättigade per valdistrikt. 

Utifrån den statistiken (se tabell ovan) och utifrån valnämndens erfarenheter från tidigare val, 

gör stabsavdelningen bedömningen att valdistrikten inte bör ändras inför valet 2022. Alla 

valdistrikt utom Hjärsås faller inom ramen för 1000 - 2000 röstberättigade per valdistrikt. 

Hjärsås ökar dessutom i antalet röstberättigade från år till år. En ändring i 

valdistriktsindelningen utifrån detta perspektiv hade medfört svårigheter med hänsyn till 

valdistriktsindelningen i stort samt tillgång till ändamålsenliga vallokaler.  

Nyckelkodsområde Valdistrikt Antal röstberättigade per mars 

2021 

12560103 Knislinge Öster 1374 

12560104 Knislinge Väster 1530 

12560301 Hanaskog 1195 

12560401 Hjärsås 868 

12560402 Sibbhult 1194 

12560601 Broby Väster 1674 

12560603 Broby Öster 1675 

12560701 Glimåkra 1812 
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Stabsavdelningen konstaterar dock att det inför valet 2026 kan vara aktuellt med en revidering 

av valdistrikten utifrån aspekten att framförallt Glimåkra valdistrikt börjar närma sig gränsen 

för 2000 röstberättigade. Beroende på valdistriktets tillgång på ändamålsenliga vallokaler så 

kan en revidering därför vara tänkbar där då för att undvika alltför långa köer och en rimlig 

arbetsbörda för röstmottagarna i vallokalen.  

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 8 juni 2021 
 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen  
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§ 5 

 

Revidering av informationshanteringsplan 

Valnämndens beslut 

- Valnämnden föreslår att Kommunstyrelsen fastställer förslag till revidering av 

informationshanteringsplan, som inbegriper området: 
o 1. Demokrati och Ledning 

- Valnämndens beslut omfattar de punkter där ”VN” anges som ansvarig nämnd. 

- Valnämnden beslutar att för de informationstyper som saknas i den befintliga 
informationshanteringsplanen, kan informationshanteringsplanen som gäller från och 

med 2021-10-06 tillämpas även retroaktivt. Undantag är om lagstiftning motsäger 
detta. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 

Arkivlagen (1990:782) föreskriver att myndigheter ansvarar för förvaltande av sina arkiv. Till 

detta ansvar inräknas eventuell gallring.  

 

Informationshanteringsplanen är ett styrande dokument med flera funktioner. Dels är det en 

plan över myndighetens handlingar som tillsammans med diariet ger en komplett bild av vilka 

handlingstyper som förekommer hos myndigheten. I planen tydliggörs även för hur 

verksamhetens information ska förvaras samt om handlingarna ska gallras eller bevaras.  

 

Revideringar av mindre karaktär har gjorts, avser bland annat korrigering av digital 

lagringsyta, huruvida handlingen ska registreras i diariet samt vissa tillägg som rör hantering 

av handlingar som härrör till dataskyddslagstiftningen. Ändringar visas i planen enligt 

följande: 

- Röd text: Tillägg av information som inte tidigare funnits med i föregående plan 
- Röd genomstruken text: Text som funnits med i föregående plan, men som tas bort 

- Grön markering: Text som funnits med i föregående plan och som enbart flyttats till 
annat ställe, i syfte att göra planen mer begriplig.  

 
Reviderad informationshanteringsplan inbegriper Östra Göinge kommuns samtliga nämnder, 
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Valnämnden beslutar enbart om de punkter som rör dem och som benämns som ”VN” under 

kolumnen ”ansvarig nämnd”.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 9 september 2021 
- Förslag till reviderad informationshanteringsplan, att gälla från och med den 6 oktober 

2021 
- Nuvarande informationshanteringsplan (gäller fr.o.m. den 11 december 2019)   
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§ 6 

 

Rapport om dataskyddsefterlevnad gällande kontroll av 

dataskyddsefterlevnad 2020-2021 Östra Göinge kommun 

Valnämndens beslut 

- Rapport från dataskyddsombud gällande kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020–2021 
Östra Göinge kommun, noteras och läggs till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Östra Göinge kommun har sedan Dataskyddsförordningen trädde i kraft anlitat Sydarkivera 

som externt dataskyddsombud. Ombudets viktigaste uppdrag är att ge råd och stöd samt att ha 

en kontrollerande funktion så att dataskyddslagstiftningarna följs. Som ett led i detta, har 

Sydarkivera utfört en kontroll av Östra Göinge kommuns dataskyddsefterlevnad, och då 

specifikt valnämnden.   

 

Av rapporten framgår att valnämnden till stora delar uppfyller de krav som ställs utifrån 

dataskyddslagstiftningen så som lokal organisation, informationsplikt, upprättande av 

registerförteckning och personuppgiftsbiträdesavtal samt rutiner och processer för arbetets 

olika delar. Det finns dock delar som dataskyddsombudet anser vara viktiga att arbeta vidare 

med, bland annat kartläggning och åtgärdsplaner kopplat till tredjelandsöverföringar, 

specifika rutiner som rör hur delegationsbeslut anmäls till valnämnden samt hur information 

om dataskyddsfrågor lämnas till nämnden. Dataskyddsombudet framhåller även vikten av att 

arbetet med systemförvaltning ska fortlöpa samt att beslut med fördel kan fattas gällande en 

systematisk metod för informationssäkerhetsarbetet. Övriga delar som lyfts fram som särskilt 

viktiga är upprättande av personuppgiftbiträdesavtal samt regelbundna risk- och 

konsekvensbedömningar i samband med upphandling eller införande av nytt IT-system.  

 

Utvecklingssekreterare, tillika dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare, kommer att 

lägga en plan för dataskyddsarbetet gällande valnämnden och ta stöd av dataskyddsombudets 

kontroll.  
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Stabsavdelningen, daterad den 9 september 2021 

- Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2020–2021 Östra Göinge kommun, 
daterad den 3 augusti 2021 
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