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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Ivern, tisdagen den 31 augusti 2021 kl 18:00-19.00 

Beslutande Ledamöter 

Tommy Lennartsson (C), Ordförande 

Viveca Asproth (S), 2:e vice ordförande 

Åke Ringdahl, JVK, tjg ers för Carl-Oscar Fransson (M) 

Jan Runsten (MP) 

Kurt Svensson (S) 

Lennart Wadensjö, V, tjg ers för Ylwa Salomonsson (S) 

Gunnel Persson Westin (S) 

 

 

Övriga närvarande Sofie Eén, valkanslichef 

Anna Isvén, valhandläggare 

Birgitta Eriksson, sekreterare 

Justerare Gunnel Persson Westin 

Justeringens plats och tid Valkansliet Krokom 3 september kl. 08.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 1-7 
 Birgitta Eriksson  

 Ordförande   
 Tommy Lennartsson  

 Justerare   
 Gunnel Persson Westin   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-31 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-03 Sista dag för överklagan 2021-09-24 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset Krokom  
 

Underskrift 

  

 Birgitta Eriksson  
 



  

 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(11) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

Vn § 1 Dnr 2021-000001 
Godkännande/förändringar av föredragningslistan .............................................. 3 

Vn § 2 Dnr 2021-000002 
Informationer ....................................................................................................... 4 

Vn § 3 Dnr 2021-000007 
Revidering delegationsordning ............................................................................ 5 

Vn § 4 Dnr 2021-000005 
Dataskyddsombud .............................................................................................. 6 

Vn § 5 Dnr 2021-000006 
Valnämndens reglemente - Sammanträden på distans ....................................... 7 

Vn § 6 Dnr 2021-000008 
Begäran om valdistriktsindelning ......................................................................... 9 

Vn § 7 Dnr 2021-000004 
Övriga frågor ..................................................................................................... 11 

 



  

 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Vn § 1 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner föredragningslistan.     
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Vn § 2 Dnr 2021-000002  

Informationer 

Nya medarbetare  

Presentation av nya medarbetare i valkansli och nämnd. 

Tommy Lennartsson, ny ordförande i valnämnden. 

Sofie Eén, ny valkanslichef. 

Anna Isvén, ny valhandläggare. 

 

Digital valkonferens 

Nationell valkonferens den 21 september 2021 kl. 9-16. 

Sammanträdesrum Mus-Olle, kommunhuset, är uppbokat. 

Valkansli och valnämndens presidie deltar. 

Birgitta E gör anmälan. 

 

Onlineevenemang 

EU-kommissionen ordnar ett onlineevenemang den 25 maj 2021 kl. 13.30-

15.30 med fokus på det europeiska medborgarinitiativet. 

Ingen deltagare från oss. 

 

Inventering röstnings- och vallokaler 

På valnämndens presidie den 24 september 2020 bestämdes att ett 

turnéförslag skulle tas fram för att genomföras under maj månad 2021. 

På grund av rådande pandemi flyttas detta till hösten 2021. 

Anna I och Birgitta E får i uppdrag att ta fram ett turnéförslag på nytt. 

Inventeringen genomförs av Tommy L, Anna I och Birgitta E samt 

ordförande för respektive valdistrikt. 
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Vn § 3 Dnr 2021-000007  

Revidering delegationsordning 

Kort sammanfattning 

Valnämnden behöver revidera sin delegationsordning.           

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning.  

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande delegationsordning revideras för punkterna som har text 

innehållande Kanslichef ändras till Valkanslichef.  

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 12 maj 2021 

Nuvarande delegationsordning 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att valnämnden antar 

reviderad delegationsordning. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att valnämnden bifaller det. 

Kopia till 

Delegater, inkl. reviderad delegationsordning 
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Vn § 4 Dnr 2021-000005  

Dataskyddsombud 

Kort sammanfattning 

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen att gälla. Den 

innebär bland annat att varje kommun ska utse ett dataskyddsombud.           

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser Mikael Andersson, dataskyddsombud, till tillförordnat 

dataskyddsombud från och med 1 februari 2021 och tills vidare för 

valnämnden.     

Beskrivning av ärendet 

Den 25 maj 2108 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft och det 

innebär bland annat att kommunen måste utse ett dataskyddsombud. 

Ombudets uppgift är att ge råd och stöd till organisationen kring vilka 

skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet 

ska också bevaka att reglerna följs och vara en kontaktperson till 

Datainspektionen. 

Ärendet är uppe för beslut då tidigare dataskyddsombud har slutat sitt arbete 

i kommunen och Mikael Andersson har börjat.                     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 12 maj 2021 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att valnämnden utser 

Mikael Andersson, dataskyddsombud, till tillförordnat dataskyddsombud 

från och med 1 februari 2021 och tills vidare för valnämnden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att valnämnden bifaller det. 

Kopia till 

Mikael Andersson, dataskyddsombud 
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Vn § 5 Dnr 2021-000006  

Valnämndens reglemente - Sammanträden på distans 

Kort sammanfattning 

I valnämndens reglemente saknas skrivelse om deltagande på distans vid 

nämndens sammanträden.           

Valnämndens förslag till beslut 

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra följande 

tillägg i valnämndens reglemente: 

Sammanträde på distans 

Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämnds-

sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Valnämnden 

får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämndens sammanträde.    

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i nämndens 

sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om 

detta. 

De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 

framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 

minska påverkan på det politiska arbetet föreslås kommunallagens 

möjligheter att genomföra sammanträden på distans nyttjas.     

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande 12 maj 2021 
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Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår valnämnden att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att göra följande tillägg i valnämndens 

reglemente: 

Sammanträde på distans 

Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådan sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämnds-

sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Valnämnden 

får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämndens sammanträde.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att valnämnden bifaller det. 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Vn § 6 Dnr 2021-000008  

Begäran om valdistriktsindelning 

Kort sammanfattning 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 

indelning i valdistrikt. Kommunerna ska se över indelningen året närmast 

före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.           

Valnämndens förslag till beslut 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att till länsstyrelsen lämna förslag 

på att nuvarande valdistriktsindelning ska fortsätta att gälla.    

Beskrivning av ärendet 

Enligt 4 kap 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan 

1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett 

valdistriktomfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett 

valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns 

synnerliga skäl. 

Eventuella förändringar av valdistrikt inför kommande val beslutas av 

länsstyrelsen, på förslag från kommunfullmäktige. 

De valdistrikt som idag ligger under 1 000 röstberättigade (Aspås, 

Rödöbygden och Ås södra) har sedan förra valet ökat och ökar fortfarande. 

Alsenbygden har tappat marginellt. Valnämndens ambition är att så långt 

som möjligt behålla service och närhet till kommunens väljare.                

Underlag för beslut  

Valkansliets tjänsteutlåtande 12 maj 2021 

Kommunkarta över röstberättigade per valdistrikt 

Länsstyrelsens skrivelse 6 maj 2021 
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Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår valnämnden att föreslå 

kommunfullmäktige att till länsstyrelsen lämna förslag på att nuvarande 

valdistriktsindelning ska fortsätta att gälla. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att valnämnden bifaller det. 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Vn § 7 Dnr 2021-000004  

Övriga frågor 

Ledamöter önskar få bukt med all skräppost som hamnar i funktionsadressen 

val@krokom.se . 

Valkansliet får i uppdrag att kontakta IT-avdelningen för åtgärd. 

 

mailto:val@krokom.se

