
 

 

 

 

Valnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2018-08-06 

 

§ Ärendelista 
 

§ 13 Dnr 2018-000005 

Röstningslokaler vid 2018 års allmänna val 

§ 14 Dnr 2018-000012 

Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2018 års allmänna val 

§ 15 Dnr 2018-000011 

Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtidsröstning till 2018 års 

allmänna val 

§ 16 Dnr 2018-000013 

Förordnande av ambulerande röstmottagare till 2018 års allmänna val 

§ 17 Dnr 2018-000016 

Dataskyddsombud för valnämnden 

§ 18 Dnr 2018-000015 

Informationsärenden 



 

 

Laholms kommun 
 
Valnämnden har haft sammanträde den 6 augusti 2018 

 
Protokollet som justerats den 6 augusti 2018, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Jonas Påhlsson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 7 augusti 2018 

 till och med den 28 augusti 2018 intygas. 

 

……………………………………………… 

Jonas Påhlsson 

Kanslienheten 
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Plats och tid Falken, klockan 13:00 – 14:30 

 

 

 

Beslutande Cecilia Roos (M), ordförande 

 Ingela N Eriksson (C) 

 Angela Johansson (M)  

 Kristina Jönsson (S) 

 Siv Påhlsson (S) 

 

Ersättare Ingrid Sjöberg (M) 

 Anne-Lis Gemhagen (M) 

 Gunnel Ström (C) 

 Annita Asplid (S) 

  

Övriga deltagande  Karin Martini, utredare 

 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Angela Johansson (M) 

  

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 6 augusti klockan 16:00 

 

Paragrafer  §§ 13-18 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Jonas Påhlsson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Cecilia Roos (M) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Angela Johansson (M)
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Valnämnden 2018-08-06  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 13 Dnr 2018-000005  

 

Röstningslokaler vid 2018 års allmänna val 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förtidsröstning i Laholms kommun ska ske 

på Veinge bibliotek vid följande tider: 

 

22 augusti - 8 september 

måndagar  15:30 - 18:30 

onsdagar  13:00 - 16:00 

torsdagar  15:30 - 18:30 

 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden beslutade den 3 april 2018 § 5 om röstningslokaler vid 

de allmänna valen 2018. Biblioteksverksamheten har i skrivelse den 

22 maj 2018 meddelat att biblioteksfilialen i Veinge kommer att 

ändra öppettider från och med den 22 augusti 2018. 

 

Det är lämpligt att röstningslokalens öppettider stämmer överens 

med bibliotekets öppettider. Valnämndens kansli föreslår därför att 

öppettiderna för röstningslokalen Veinge bibliotek ändras. Föränd-

ringen avser en förskjutning av öppettiderna under onsdagar med en 

halvtimme.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse den 22 maj 2018.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 14 Dnr 2018-000012  

 

Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2018 

års allmänna val 

 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser röstmottagare, ordförande och ersättare 

(vice) för ordföranden i valdistrikten vid 2018 års allmänna val 

den 9 september 2018 enligt framlagt förslag.  

 

2. Samtliga röstmottagare ska genomgå valnämndens utbildning.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 3 kapitlet 4 § vallagen (2005:837) ska valnämnden när val 

ska hållas för varje valdistrikt utse minst fyra röstmottagare, varav 

en ordförande och en ersättare för ordföranden. 

 

Några av distrikten ska kompletteras med ytterligare röstmottagare. 

Valnämnden har den 3 april 2018 § 8 delegerat till kommunsekrete-

raren att förordna röstmottagare varför nämnden inte behöver kallas 

in för att komplettera valdistrikten. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över röstmottagare i valdistrikten.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 15 Dnr 2018-000011  

 

Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtids-

röstning till 2018 års allmänna val 

 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser röstmottagare i röstningslokal vid 2018 års 

allmänna val enligt framlagt förslag.  

 

2. Samtliga röstmottagare ska genomgå valnämndens utbildning.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 3 kapitlet 6 § vallagen (2005:837) ska valnämnden när val 

ska hållas på varje röstmottagningsställe utse så många röstmotta-

gare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. 

Vid röstmottagning i en röstningslokal ska minst två röstmottagare 

vara närvarande.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över röstmottagare i röstningslokal.  

_____ 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 

Valnämnden 2018-08-06  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 16 Dnr 2018-000013  

 

Förordnande av ambulerande röstmottagare till 2018 års all-

männa val 

 

Valnämndens beslut 

1. Till ambulerande röstmottagare utses följande personer: 

Jonas Påhlsson 

Irina Boutenko 

Kajsa Aldstedt 

Katarina Paulsson 

 

2. Valnämnden uppdrar åt kommunsekreteraren att utse ytterligare 

ambulerande röstmottagare vid behov.  

 

Ärendebeskrivning 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder 

inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär 

det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade 

röstmottagare, ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt under 

samma tid som förtidsröstning får ske. 

 

Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för 

förtidsröstning ska tillämpas. Det vill säga minst två ambulerande 

röstmottagare ska alltid arbeta tillsammans hela tiden. 

 

Kommunen ska förordna ambulerande röstmottagare.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 17 Dnr 2018-000016  

 

Dataskyddsombud för valnämnden 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser Jessica Karlsson till dataskyddsombud för val-

nämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulat-

ion), innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. För-

ordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personupp-

giftslagen, PuL. 

 

Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behand-

lingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskydds-

förordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.  

 

Kommunstyrelsens uppmanar valnämnden att utse Jessica Karlsson 

till dataskyddsombud för nämndens verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 15 maj 2018 § 107.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Valnämnden 2018-08-06  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 18 Dnr 2018-000015  

 

Informationsärenden 

 

Valnämnden genomgår utbildning för röstmottagare i röstningslo-

kal. Utbildningen finns även på: 

https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/utbildning-for-dig-

som-ska-vara-rostmottagare.html 

 

Kommunsekreteraren informerar om arbetet under valhelgen. 

_____ 

 

 

 

https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/utbildning-for-dig-som-ska-vara-rostmottagare.html
https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/utbildning-for-dig-som-ska-vara-rostmottagare.html

