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Plats och tid Hällarydssalen, klockan 14:00 – 15:30  

Beslutande: Marie Sällström Ordförande (S) 
Gun-Britt Karlsson Ledamot (M) 
Annika Wåhlin Vice ordförande (S) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Inga-Lill Nilsson (S) Per-Ivar Ivarsson (C) 
Britt Kilsäter (M) Kristofer Borvall (MP) 

Närvarande 
ersättare: 

Inger Löfblom Sjöberg 
Ann-Sofie Eriksson 
Claes-Göran Mårlind  

(S) 
(S) 
(M) 

Övriga: Aili Martinsson, sekreterare  

Utses att justera: Gun-Britt Karlsson (M)  

Paragrafer: §§ 7 - 15 

Justeringsdatum:  2018-05-14 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Aili Martinsson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Gun-Britt Karlsson 
 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Valnämnden   
Sammanträdesdatum: 2018-05-03   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-05-16 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-06-11 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 7 Val av justerare / 
 
Valnämndens beslut 
 
att utse Gun-Britt Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet. 
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§ 8 Godkännande av dagordning / 
 
Valnämndens beslut 
 
att komplettera dagordningen med § 14 
 
att därefter godkänna dagordningen. 
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§ 9 Förtidsröstningsställen vid RKL-valen 2018 2018/1662 
 
Valnämndens beslut 
 
att fastställa förtidsröstningsställen vid val till riksdag, kommun och landsting 2018-09-09 
enligt följande. 
 
Röstningslokal   Adress 
 
Rådhuset, Servicecenter  Rådhusgatan 10 
Stora Coop, Karlshamn  Strömmavägen 1 
Coop Konsum, Asarum  Storgatan 29 
Coop Konsum, Svängsta  Holländarevägen 70 
Coop Konsum, Mörrum  Sölvesborgsvägen 37 
Matöppet, Hällaryd  Elisbergsvägen 10 
Väggaskolan   Väggavägen 2 
 
att öppettiderna för förtidsröstning på Stora Coop i Karlshamn, Coop Konsum i Asarum,  
Coop Konsum i Svängsta och Coop Konsum i Mörrum ska vara kl 09:00 – 18:00 vardagar 
samt kl 09:00 – 14:00 lördagar tiden 2018-08-2--09-08 
 
att öppettiderna för förtidsröstning på Matöppet i Hällaryd, ska vara kl 10:00 – 14:00 
måndag - fredag tiden 2018-08-22--09-07 
 
att öppettiderna i Servicecenter ska vara kl 07:30 – 18:30 på vardagar samt  
kl 10:00 – 14:00 på lördagar och söndagar under förtidsröstningsperioden  
2018-08-22--09-08 
 
att Servicecenter under valdagen ska ha samma öppettider som vallokalerna, dvs  
kl 08:00 – 20:00 
 
att förtidsröstning kommer att hållas på Väggaskolan onsdag - fredag kl 10:00 – 14:00 
tiden 2018-09-05--07.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag rörande förtidsröstningsställen vid valet till 
riksdag, kommun landsting 2014-09-09. 
 
Väggaskolan har framfört önskemål om möjlighet till förtidsröstning på skolan måndag-
fredag kl 10:00 – 14:00 veckan innan valdagen. Då valnämnden samt valnämndens kansli 
ska bemanna förtidsröstningen konstateras att det inte är möjligt att hålla förtidsröstning 
hela veckan men onsdag-fredag fungerar.   
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
Länsstyrelsen 
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§ 10 Vallokaler vid RKL-valen 2018 2018/1661 
 
Valnämndens beslut 
 
att fastställa vallokaler vid val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018-09-09 
enligt följande. 
 
Valdistrikt  Vallokal  Adress 
 
1:a Högadal  Gustavsbords samlingssal Matrosgatan 18 
2:a Prästslätten  Prästslättskolan, foajén Markastuvägen 2 
3:e Stadsporten  Lokstallarna, foajén Prinsgatan 47 
4:e Torget  Rådhuset, caféterian Rådhusgatan 10 
5:e Österslätt  Österslättskolans café Erik Dahlbergsv. 14 
6:e Tubbaryd  Bellevueparken Playhouse Sternövägen 36 
7:e Skogsborg  Stadsteatern, foajén Erik Dahlbergsv. 14 
8:e Vägga  Väggaskolan, foajén Väggavägen 2 
10:e Hällaryd  Nyponbackens matsal Kommunalhusv. 2 
12:e Horsaryd  Björkhalla dagcentral Lärkvägen 96 
13:e Korpadalen  Korpadalsskolans gymnsal Iglavägen 32 
14:e Froarp  Träffpunkten Asarum Dyks väg 1 
15:e Centrala Asarum Fritidsgården Loftet Gröna vägen 9 
17:e Svängsta NÖ  Medborgarhuset, foajén Skyttevägen 5 
18:e Svängsta SV  Svängstakrogen Öjavadsvägen 2 
19:e Mörrum V  Mörrums församlingshem Karlshamnsvägen 6 
20:e Mörrum Ö  Ådalskyrkan Ådalsvägen 8 
21:a Gustavstorp  Mörrums skola, matsalen Skolvägen 3 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag rörande vallokaler vid val till riksdag, kommun 
och landsting 2018-09-09. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
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§ 11 Beslut om röstmottagare vid RKL-valet 2018 2018/1670 
 
Valnämndens beslut 
 
att valnämndens ledamöter och ersättare ges möjlighet att lämna förslag på röstmottagare 
 
att annonsera efter röstmottagare via sociala medier, exempelvis Facebook 
 
att ordföranden får i uppdrag att, efter kompletteringar, fastställa listan 
 
att ett arvode för reserver i beredskap utgår med 1 000 kr. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag rörande röstmottagare i vallokal till valet i 
riksdag, kommun och landsting 2018-09-09. De röstmottagare som deltog vid valen 2014 
och samtliga på vår reservlista har tillfrågats. Även de som meddelat intresse av att delta 
vid årets val har placerats in. Trots detta har vi inte lyckat bemanna alla distrikt. Det bör 
även finnas en reservlista om någon får förhinder. Diskuteras även att reserverna får ett 
arvode för att de är i beredskap under valdagen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
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§ 12 Fullmakt att hämta ut förtidsröster vid RKL-valet 2018 2018/1690 
 
Valnämndens beslut 
 
att ge fullmakt att kvittera ut förtidsröster till Marie Sällström, Anna Sunnetoft, Aili 
Martinsson, Erik Bergman, Filippa Sjöberg, Christina Svensson, Stefan Karlsson, Joel 
Berglund och Christina Henriksson. 
 
Sammanfattning 
 
PostNord har i mail 2018-04-26 efterfrågat beslut från valnämnden om vilka som får 
kvittera ut försändelser med förtidsröster. PostNord kommer att kontakta ansvarig för 
valet under maj månad för information om bl a röstning via lantbrevbärare. 
 
Beslutet skickas till 
 
Peter Frank, PostNord 
Kommunkansliet 
Vaktmästeriet 
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§ 13 Handlingar för kännedom maj 2018 2018/1691 
 
Valnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för valnämndens kännedom inkomna under tiden 1 mars – 27 april 2018 
redovisas: 
 

1. Ordförandebeslut ValN: Yttrande över remiss Stärkt skydd för valhemligheten 
2. Fördelning av fasta mandat mellan valkretsarna i Blekinge läns landsting 

mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022 
 

Beslutsunderlag 
 
1 Ordförandebeslut ValN: Yttrande över remiss Stärkt skydd för valhemligheten 
2 Beslut från länsstyrelsen 
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§ 14 Förordnande av dataskyddsombud - valnämnden 2018/477 
 
Valnämndens beslut 
 
att förordna Anders Danielsson, Sydarkivera till dataskyddsombud. 
 
Sammanfattning 
 
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s allmänna dataskyddsförordning och kompletterande svensk 
dataskyddslag den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Det övergripande syftet med 
den nya lagstiftningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter. 
Inom en kommun är varje nämnd en myndighet och personuppgiftsansvarig för 
behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.  
 
I EU:s allmänna dataskyddsförordning stadgas, enligt artikel 37, att varje myndighet ska 
utse ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 101, att ingå avtal 
med Sydarkivera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud. Samtliga nämnder ska i 
sin tur utse en eller flera personer hos Sydarkivera till dataskyddsombud, inför att 
förordningen ska börja tillämpas den 25 maj. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska 
offentliggöras samt skickas till tillsynsmyndigheten dvs. Datainspektionen. 
 
Dataskyddsombudet ska ha en kontrollerande och rådgivande funktion. Samtidigt ska 
myndigheten självständigt bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. Den person som utses till dataskyddsombud ska ha tillräckliga 
kunskaper om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt 
och oberoende i organisationen och ska rapportera till högsta ledningen.  
 
Dataskyddsombudet ska ges möjlighet att delta i hanteringen av alla frågor som rör 
behandling av personuppgifter. Vidare ska dataskyddsombudet bland annat övervaka att 
dataskyddsförordningen följs, utbilda organisationens personal, ge råd i frågor om 
konsekvensbedömningar och samarbeta med tillsynsmyndigheten.  
Det är enligt dataskyddsförordningen möjligt att utse ett dataskyddsombud för samtliga 
nämnder inom kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons och kommunjurist Cecilia Bernhardssons 
tjänsteskrivelse, 2018-04-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Datainspektionen 
Sydarkivera 
Valnämndens ordförande 
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist 
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§ 15 Övrigt / 
 
Valnämndens beslut 
 
att kansliet bokar in lämpliga datum på de aktuella äldreboendena samt Blekingesjukhuset 
för röstning via de ambulerande röstombuden  
 
att ordföranden och Aili Martinsson får i uppdrag att upprätta ett förslag till tjänst-
göringsschema för de ambulerande röstombuden 
 
att 7 stycken valstugor till partier, representerade i kommunfullmäktige innevarande 
mandatperiod, ska sättas ut på torgen i början på v34 
 
att utbildning av röstmottagare ska hållas den 14 och 15 augusti för röstmottagare på 
förtidsröstningsställena samt den 3 och 5 september för röstmottagare i vallokalerna 
 
att nästa möte hålls den 15 augusti. 
 
Sammanfattning 
 
Valnämnden beslutar att erbjuda röstning på våra äldreboenden samt Blekingesjukhuset 
via de ambulerande röstmottagna. Kansliet får i uppdrag att ta kontakt och boka datum 
samt att ordföranden och Aili Martinsson får i uppdrag att upprätta förslag till tjänst-
göringsschema.  
 
Fråga om att få tillgång till valstuga har kommit in från andra partier än de som är 
representerade i kommunfullmäktige. Valnämnden kommer fram till att det endast är de 
sju partier som är representerade som blir tilldelade valstuga. 
 
Valnämnden beslutar att utbildning av röstmottagare ska hållas den 14 och 15 augusti 
kl 18:00 – 20:00 för röstmottagare på förtidsröstningsställena samt den 3 och 5 september 
kl 18:00 – 20:00 för röstmottagare i vallokal.  


