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Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Plats och tid Sammanträdesrum Märtasalen, fredagen den 11 februari 2022 kl 13:00-14:00 

Beslutande Lars Solling (L), Ordförande 
Jan Sahlin (M) 
Lars-Åke Långh (S), 1:e vice 
ordförande 
Margaretha Andersson (S) 
Doris Nickel (SD) 

 

Övriga deltagare Margareta Larsson, kanslichef 
Astrid Johansson, förvaltningssekreterare 
 

Åhörare  

Justerare Doris Nickel 

Justeringens 

tid och plats 

Kommunhuset, 2022-02-18 klockan 15:00 

Paragrafer §§ 1-6 

 
 

Sekreterare Astrid Johansson  

 
 

Ordförande Lars Solling  

 
 

Justerare Doris Nickel  
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-11 

Protokollet anslås 2022-02-18 

Överklagningstid 2022-02-18 - 2022-03-14 

Anslaget nedtages 2022-03-15 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Ljungby kommun 

  

Underskrift Astrid Johansson 
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Ärendelista 

Presentation av mötesdeltagare (information) ............................................................ 4 

Kommunens behörighetsadministration i valdatasystemet Valid .............................. 5 

Val av nytt dataskyddsombud ...................................................................................... 6 

Sammanträdesdagar och utbildningstillfällen 2022 för valnämnden ........................ 7 

Valkansliets organisation (information) ...................................................................... 9 

Övriga frågor .............................................................................................................. 10 
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§ 1 Dnr VN2022-0005 103 

Presentation av mötesdeltagare (information) 

Sammanfattning av ärendet 

Under sammanträdet presenterade sig ledamöterna för varandra. Kanslichef och 
förvaltningssekreterare presenterade även sig. 
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§ 2 Dnr VN2022-0004  

Kommunens behörighetsadministration i 

valdatasystemet Valid  

Beslut 

Valnämnden beslutar att utse Margareta Larsson, kanslichef, till 
behörighetsadministratör med tilläggsrollen Inskrivare kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Valmyndighetens nya valdatasystemet heter Valid och kommer användas för första 
gången vid de allmänna valen 2022.  

Valmyndigheten, Länsstyrelsen och kommunerna har olika ansvar i 
administrationen av behörigheter och ger olika behörighetsroller till användarna.  

Länsstyrelsen skriver in de första användarna i kommunen, därefter kan 
kommunen arbeta självständigt med att hantera behörigheter. 

En behörighetsadministratör med tilläggsrollen Inskrivare kommun skriver in alla 
kommunens användare manuellt i systemet.  

För att Länsstyrelsen ska kunna tilldela behörighetsroller till en kommunanvändare 
måste användaren begära det. Förutom behörighetsblanketter, som skickas till 
Länsstyrelsen, krävs också någon form av behörighetshandling som visar att 
personen blivit utsedd att få aktuell roll tilldelad sig.  

I tjänsteskrivelsen från den 3 februari 2022 föreslår valkansliet att valnämnden 
beslutar att utse Margareta Larsson, kanslichef, till behörighetsadministratör med 
tilläggsrollen Inskrivare kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-03 från kanslichefen 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets förslag 
till beslut och finner att de gör så. 

Skickas till 

Länsstyrelsen Kronoberg 
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§ 3 Dnr VN2021-0002 022 

Val av nytt dataskyddsombud  

Beslut 

Valnämnden utser Felicia Sandberg till dataskyddsombud från och med den 11 
februari 2022. Hon ersätter därmed det tidigare dataskyddsombudet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. 
Vid byte av dataskyddsombud ska nytt beslut fattas. Dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter ska anmälas till Integrationsskyddsmyndigheten.  

Valnämnden har tidigare utsett ett dataskyddsombud för sitt verksamhetsområde. 
Det tidigare dataskyddsombudet har avslutat sin tjänst inom kommunen och nytt 
dataskyddsombud har rekryterats. Felicia Sandberg ersätter det tidigare 
dataskyddsombudet och har sedan oktober 2021 arbetat inom 
kommunledningsförvaltningen. 

Valnämnden måste formellt fatta beslut om att utse dataskyddsombud. I 
tjänsteskrivelsen från den 3 februari 2022 föreslår därför valkansliet att 
valnämnden beslutar att utse Felicia Sandberg till dataskyddsombud från och med 
den 11 februari 2022. Hon ersätter därmed det tidigare dataskyddsombudet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-03 från kanslichefen 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets förslag 
till beslut och finner att de gör så. 

Skickas till 

Dataskyddsombud 

IMY 
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§ 4 Dnr VN2022-0003  

Sammanträdesdagar och utbildningstillfällen 

2022 för valnämnden 

Beslut 

Valnämnden beslutar att anta sammanträdesplanen och att ej tjänstgörande 
ersättare kallas enligt sammanträdesplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det är allmänna val i Sverige den 11 september 2022. Valnämnden i Ljungby 
kommun ansvarar, enligt reglementet för valnämnden, för de uppgifter som enligt 
vallagen ska fullgöras i samband med allmänna val. 

Nämnden diskuterar huruvida ersättare ska kallas till sammanträden även när de ej 
tjänstgör. Nämnden kommer fram till att även ej tjänstgörande ersättare ska kallas 
till valnämndens sammanträden.  

 

Valkansliet föreslår följande sammanträdesdagar för valnämnden:  

11/2 kl. 13.00  

25/2 kl. 13.00 

25/3 kl. 13.00 

29/4 kl. 13.00 

27/5 kl. 13.00 

17/6 kl. 10.00 

8/7 kl. 13.00 

5/8 kl. 13.00 

19/8 kl. 13.00 

2/9 kl. 13.00 

9/9 kl. 13.00 

 

Valkansliet informerar samtliga förtroendevalda i valnämnden om 
valnämndsutbildning den 17 mars 2022 i Länsstyrelsens regi.  

Valkansliet informerar samtliga förtroendevalda i valnämnden om möjlighet att 
anmäla sitt deltagande till SKR:s konferensserie via webben den 23 februari 2022. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-03 från kanslichefen 

Inbjudan till valnämndsutbildning från Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Inbjudan till SKR:s konferensserie 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets förslag 
till beslut och finner att de gör så. 

Skickas till 

Kanslichef 

Valnämndens ersättare 
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§ 5 Dnr VN2022-0006 110 

Valkansliets organisation (information) 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanslichefen informerar om valkansliets organisation. 
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§ 6 Dnr VN2022-0007 110 

Övriga frågor 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

- Kartläggning av kommunens valdistrikt.  

Nämnden diskuterar kommunens valdistrikt. Valkansliet kommer till nästa 
sammanträde sammanställa och redovisa valdistrikten.  

 

- Demokratiberedningen.  

Valnämnden bjuder in Demokratiberedningens ledamöter den 25 mars 2022. 


