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 § 21 Dnr 2018/000053  Kod 110 

Meddelande till valnämnden 2018 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: 

 

-Valmyndighetens nyhetsbrev under 2018:4-5 

 

-Tillgängligare vallokaler med hjälp av checklista från Myndigheten för 

delaktighet  

 

-Fördelning av fasta valkretsmandat i Kalmar läns landsting 

 

Beslutsunderlag 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:4-5 

Tillgängligare vallokaler med hjälp av checklista 

Fördelning av fasta valkretsmandat i Kalmar läns landsting 

 

___________________ 
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§ 22 Dnr 2018/000092  Kod 110 

Förordningen om statsbidrag för 2018 års val 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

I samband med varje allmänt val fattar regeringen beslut om statsbidrag för 

kommunernas medverkan. För sin medverkan vid 2018 års val till riksdagen, 

kommun- och landstingsfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med 

dels 30 000 kr per kommun, dels ett belopp per kommun som motsvarar 

kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket beräknat efter 

en fingerad valdag multiplicerat med 186 300 kr.  

 

Vimmerby kommun har 12 238 röstberättigade och får 321 719 kr i 

statsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2018-02-16, VN § 10 

Information om statsbidraget 2018 

 

___________________ 
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§ 23 Dnr 2018/000186  Kod 005 

Dataskyddsombud inom Vimmerby kommun 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att utse Tonna Söderberg till dataskyddsombud för 

valnämnden.   

 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) 

träder i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer 2018-05-25. En EU-

förordning blir direkt tillämplig i medlemsländerna till skillnad från EU-

direktiv. Genom att nya regler träder i kraft upphör nuvarande 

personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att skydda 

fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter samt att det 

ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU. 

 

Den nya förordningen bygger på tidigare regler på området, men innehåller 

också en del nyheter. En nyhet är att varje personuppgiftsansvarig som är en 

myndighet måste utse ett dataskyddsombud. Tidigare PuL-ombud var 

frivilliga för kommunerna. PuL-ombudens uppdrag upphör genom att PuL 

upphör att gälla när dataskyddsförordningen träder i kraft. 

 

Datskyddsombud kan vara en anställd i den egna verksamheten eller så kan 

uppgiften utföras med stöd av ett tjänsteavtal. Inom kommunen är varje 

myndighet (styrelse eller nämnd) personuppgiftsansvarig. Därför ska varje 

styrelse och nämnd utse dataskyddsombud för sin myndighet. 

 

Ett dataskyddsombud ska informera och ge råd och stöd till de 

personuppgifts-ansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter 

om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och andra 

dataskyddsbestämmelser. Vidare ska dataskyddsombud övervaka 

efterlevnaden, hjälpa till att ta fram riktlinjer och policies på området, 

samarbeta med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vara 

kontaktperson till de som är registrerade. Uppgifterna för dataskyddsombud 

kan utföras av en eller flera personer i grupp. 
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Arbetet med att förteckna personuppgiftsbehandlingar, bestämma ändamål 

och syfte med behandlingen, göra inventeringar för att se vilka lagliga 

grunder myndigheten har för sin behandling av personuppgifter landar in på 

varje nämnd och styrelse. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka detta 

arbete och att ge råd och stöd, men inte att utföra t ex förteckningar och 

inventeringar.  

 

Det har pågått ett arbete inom Kommunalförbundet ITSAM för att skapa en 

gemensam funktion som dataskyddsombud för medlemskommunerna. Det 

innebär att ITSAM står för funktionen dataskyddsombud för samtliga 

personuppgifts-ansvariga inom Vimmerby kommun. Varje 

personuppgiftsansvarig behöver bygga upp en lokalt anpassad organisation 

som gör t ex inventeringar och förteckningar.  

 

Inom Vimmerby kommun har ett samordnande arbete skett inom 

administrativa avdelningen med en arbetsgrupp som bestått av administrativ 

chef Anna Erlandsson Karlsson, webbstrateg Stefan Malmborg och 

kanslijurist Therese Jigsved. Arbetet har förankrats i ledningsgruppen och 

det finns förslag till hur en lokalt anpassad organisation kan se ut om 

Vimmerby kommun avtalar med ITSAM om tjänsten som 

dataskyddsombud.  

 

En person är rekryterad på ITSAM för funktionen dataskyddsombud och han 

heter Tonna Söderberg. I samband med att dataskyddsförordningen träder i 

kraft 2018-05-25 behöver ett dataskyddsombud vara utsett och det ska också 

anmälas till Datainspektionen. 

 

Vid dagens sammanträde redogör kanslijurist Therese Jigsved för ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kanslijurist Therese Jigsved, Id 60935  

 

Beslutet skickas till 

Datainspektionen 

Webbstrateg Stefan Malmborg 

 

___________________ 
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§ 24 Dnr 2017/000487  Kod 110 

Förtidsröstning vid valen 2018 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till öppettider vid 

förtidsröstningen i Plenisalen, Stadshuset vid valen 2018.  

 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade 2018-03-16 att förtidsröstning i Vimmerby kommun 

endast ska äga rum i Plenisalen, Stadshuset under hela förtidsröstnings-

perioden. 

 

Vid dagen sammanträde föreligger förslag till öppettider vid förtidsröstningen 

i Plenisalen, Stadshuset fr o m den 22 augusti t o m den 9 september 2018: 

 

Måndag-tisdag  kl 11:00-19:00 

Onsdag – fredag  kl 11:00-17:00 

Lördag 25 augusti, 1 och 8 september kl 10:00-13:00 

Söndag 26 augusti, och 2 september kl 10:00-13:00 

Valdagen 9 september  kl 08:00-20:00. 

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2018-03-16, VN § 17 

Tjänsteskrivelse från administratör Liselott Frejd, Id 61105 

 

Beslutet skickas till 

Bengt Westrin 

Valkansliet 

 

___________________ 
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§ 25 Dnr 2018/000275  Kod 110 

Behörighet att kvittera ut röster från PostNord valet 
2018 samt kontaktuppgifter 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att följande personer får kvittera ut röster från 

PostNord i samband med valen 2018: 

 

Jan Carlson, kontorsvaktmästare 

Jan Hasselkvist, samordnare 

Liselott Frejd, administratör  

Anna Olausson, kultursamordnare 

 

Sammanfattning 

Enligt överenskommelse mellan Valmyndigheten och PostNord finns 

poströster för avhämtning under vissa dagar i samband med valen. Vissa 

dagar kommer PostNord att leverera ut poströster direkt till valnämnden. 

PostNord har i skrivelse till valnämnden begärt att få uppgift om vem eller 

vilka som är behöriga att kvittera ut poströster. Valnämnden behöver därför 

snarast utse personer som har behörighet att kvittera ut röster från PostNord. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från PostNord om behörighet att kvittera ut poströster, Id 61139 

Tjänsteskrivelse från kanslijurist Therese Jigsved, Id 61147 

 

Beslutet skickas till 

PostNord 

Berörd personal 

 

___________________ 
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§ 26 Dnr 2018/000276  Kod 110 

Placering och utläggning av valsedlar i samband med 
valet 2018 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar följande vad gäller placering och utläggning av 

valsedlar: 

 

Valsedlar ska placeras i valsedelsställ med blanka sedlar överst och därefter 

partivalsedlar i bokstavsordning. Partiernas namnvalsedlar placeras också i 

bokstavsordning. 

 

För tillgänglighet och utläggning av blanka valsedlar och partivalsedlarna 

ansvarar röstmottagarna i röstningslokalen och i vallokalerna. 

 

Partierna ansvarar för att det finns namnvalsedlar i röstningslokalen och i 

vallokalerna.  

 

Partierna lämnar namnvalsedlar till röstmottagare i lokalen och därefter 

sätter röstmottagarna ner valsedlarna i valsedelsställen i den av valnämnden 

fastställda ordningen. 

 

Partierna är ansvariga för att namnvalsedlar inte tar slut under tiden 

röstmottagning pågår. 

 

Röstmottagarna ansvarar för ordningen på alla valsedlarna.   

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde presenterades förslag på den ordning i vilken 

valsedlar kan placeras i valsedelställ. Varje vallokal erhåller två 

valsedelställ. 

 

Vid EU- valet i maj 2014 erhölls rekommendationer från Valmyndigheten 

om hur valsedlar bör placeras i vallokalen.  
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Valsedlarna föreslås placeras i bokstavsordning. Med de två valsedelställen 

som varje vallokal utrustas med kan såväl valsedlar med enbart 

partibeteckning som namnvalsedlar placeras jämte varandra.  

 

Valsedlar ska läggas ut på likvärdigt sätt. Det är till exempel inte tillåtet att 

lägga vissa valsedlar på bord och vissa i valsedelsställ.  

 

För ordningen på valsedlarna ansvarar röstmottagarna. För tillgänglighet av 

blanka valsedlar och partivalsedlarna ansvarar valkansliet. 

  

Partierna ansvarar för att det finns namnvalsedlar i röstningslokalen och i 

vallokalerna. Partierna lämnar namnvalsedlar till röstmottagare i lokalen och 

därefter sätter röstmottagaren ner valsedlarna i valsedelsställen i den av 

valnämnden fastställda ordningen. Partierna är ansvariga för att 

namnvalsedlar inte tar slut under tiden röstmottagning pågår. 

 

Beslutet skickas till 

Valdistrikten 

Valkansliet      

 

___________________ 
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§ 27 Dnr 2018/000090  Kod 110 

Skolvalet 2018 i Vimmerby kommun 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde lämnas information från mötet den 13 april 2018 

mellan valkansliet och skolans representanter i skolvalet.  

 

Partiinformation kommer att anordnas följande datum: 

 

Vimmerby gymnasium fredag den 24 augusti 2018 (heldag) 

Vimarskolan måndag den 3 september 2018 (förmiddag) 

Astrid Lindgrens skola måndag den 3 september 2018 (eftermiddag). 

 

Respektive skola ordnar med moderator till partiinformationen. Frågor till 

partierna kommer att sammanställas av skolorna och skickas ut till de 

representanter som anmält deltagande.  

 

Valkansliet ordnar med namnbrickor till de politiker som anmält sig samt 

namnbrickor utan namn som kan användas om det blir ett sent återbud och 

annan person kommer istället. Den som lämnar återbud ska meddela det till 

respektive skolas expedition samt uppge namn på ersättare. 

 

Samtliga skolor lånar valsedelsställ av valkansliet och Astrid Lindgrens 

skola lånar även valskärmar.  

 

Skolval genomförs på 

Vimmerby gymnasium måndag den 3 september 2018 

Vimarskolan torsdag den 6 september 2018 

Astrid Lindgrens skola torsdag den 6 september 2018 
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Rektorerna ansvarar för säkerhet och ordning vid respektive skola. Lärarna 

ska informeras om vad som gäller vid partiinformationen och skolvalet. Vid 

en akut situation ska det vara känt hur man ska agera. 

 

Respektive rektor avgör om media ska bjudas in. Skolorna sköter om det 

själva. 

 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar från mötet med skolans representanter, Id 60713 

 

Beslutet skickas till 

Administratör Liselott Frejd 

 

___________________ 
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§ 28 Dnr 2017/000488  Kod 110 

Röstmottagare vid valen 2018 - avrapportering av läget 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar att ta informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde redogör kanslijurist Therese Jigsved för ärendet. 

Det finns ett antal vakanta poster som behöver tillsättas, främst i Vimmerby 

tätort. Kravprofil för röstmottagare är nu antagen och det underlättar ny 

rekrytering. 

 

Flera har hört av sig efter att kommunen lagt ut information på webbsidan 

och deltagit i Radio Kalmar P4 den 30 april 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens beslut 2017-11-10, VN § 13 

Valnämndens beslut 2017-01-19, VN § 6 

Valnämndens beslut 2017-02-16, VN § 12 

Förteckning över röstmottagare valen 2018, Id 60270 

Valnämndens beslut 2017-03-16, VN § 19 

 

___________________ 
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§ 29 Dnr 2016/000620  Kod 111 

Allmänna val 2018 - utbildning för röstmottagare 

Valnämnds beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att utbildning för röstmottagare i vallokal äger rum den 20 augusti 2018, kl 

18.00 i Plenisalen och extra tillfälle blir den 27 augusti i Tunasalen kl 18.00 

och genomförs av Therese Jigsved, 

 

att valnämndens ledamöter och ersättare ska delta i utbildningen för 

röstmottagare i vallokal och 

 

att Bengt Westrin får i uppdrag att planera och genomföra utbildning för de 

som ska jobba med förtidsröstning och ambulerande röstmottagning.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde diskuteras när utbildning för röstmottagare och för 

de ska jobba med förtidsröstningen ska äga rum. 

 

Bengt Westrin har uppdraget att planera och genomföra förtidsröstningen 

och den ambulerande röstmottagningen. Therese Jigsved har uppdraget att 

genomför utbildning för samtliga röstmottagare. 

  

 

Beslutet skickas till 

Therese Jigsved 

Bengt Westrin      

 

___________________ 

 


