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 PERSTORPS KOMMUN 

Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-13 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl. 17.00-17.30 
 

Beslutande 

 
Lars Holmström (M), ordförande 
Tord Hansson (PF), vice ordförande 
Boel Rosdahl (S), ledamot 
Nils-Börje Jönsson (C ), ledamot 
Kristina Hovander (MP), ledamot 
Bengt Jarring (KD), ersättare 
Ljubica Marusic (S), ersättare 
 
 
 

Övriga deltagande  
 
Annelie Svensson, handläggare 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Ljubica Marusic  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-08-13, kl. 17.40 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

20 – 26 
  

  
Lars Holmström 

 

 Justerare   

  
Ljubica Marusic 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-08-13 
Datum för anslags uppsättande 2018-08-14 Datum för anslags nedtagande 2018-09-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-13 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 20 
 
Statusrapport: Röstmottagare i vallokal 
 
Valnämndens handläggare redogör för antalet röstmottagare. I 
dagsläget finns 57 röstmottagare vilket är en mer än vad som 
behövs. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-13 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 21 
 
Transport av valmaterial till Länsstyrelsen 
 
Valnämnden har att besluta om ansvariga för transport av 
valmaterial till Länsstyrelsen. Transport ska ske dels efter valdagen 
och dels efter valnämndens preliminära rösträkning den 13 
september. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att Kristina Hovander och Cecilia Håkansson ansvarar för att 

transportera valmaterialet till Länsstyrelsen efter valdagen 
samt 

 
att Kristina Hovander och Cecilia Håkansson ansvarar för att 

transportera valmaterialet till Länsstyrelsen efter nämndens 
preliminära rösträkning den 13 september. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-13 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 22 
 
Möblering av vallokal 
 
Valnämnden har att besluta om att utse en ansvarig för möblering 
av vallokaler. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att ansvariga för möbleringen av Centralskolans aula är 

ordförandena samt vice ordförandena i valdistrikten Södra, 
Västra, Östra samt Norra och Centrum i samråd med 
varandra, 

 
att ansvarig för möblering i Oderljunga skola är ordföranden 

samt vice ordföranden i valdistrikt Oderljunga, samt 
 
att ordförandena samt vice ordförandena i valdistrikten särskilt 

ska tillse att valsedelsställen är iordningställda. 
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Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-13 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 23 
 
Valsedlarnas ordning i valsedelställ 
 
Enligt vallagen svarar valnämnden för att väljarna har tillgång till 
partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste 
riksdagsvalen fått mer än 1 % av rösterna samt för de partier som 
är representerade i landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. 
 
För Perstorps del innebär det de åtta riksdagspartierna och 
Feministiskt Initiativ samt för val till kommunfullmäktige även 
Perstorps Framtid. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att alla valsedlar ska placeras i valsedelställ, 
 
att partivalsedlar för partierna som har rätt att få valsedlar 

utlagda av valnämnden ska läggas i ett valsedelställ i 
följande ordning: 

 
       Riksdag       Kommun  Landsting 

Arbetarepartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarepartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarepartiet 
Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 

Feministiskt Initiativ Feministiskt Initiativ Feministiskt Initiativ 

Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 

Liberalerna Liberalerna Liberalerna 

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna Moderaterna Moderaterna 

 Perstorps Framtid  

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

   

BLANKA BLANKA BLANKA 

 
att i nästa valsedelställ placeras ovanstående partiers 

namnvalsedlar i samma ordning som partivalsedlarna, samt 
 
att i ett tredje valsedelställ får övriga partier placera sina 

valsedlar i bokstavsordning. 
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Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-13 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 24 
 
Förordnande av dataskyddsombud 
 
Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen av 
Europeiska unionens dataskyddsförordning. Förordningen syftar till 
att inom unionen likställa skyddet av individers personliga integritet 
vid behandling av personuppgifter. Enligt förordningen är den som 
behandlar personuppgifter i sin verksamhet personuppgiftsansvarig, 
ofta är det ett företag eller en myndighet.  
 
I Perstorps kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens 
ansvarsområde. 
 
Dataskyddsförordningen ställer, gällande kommunal verksamhet, 
krav på att den personuppgiftsansvarige utser ett dataskyddsombud 
som stödjer denne i säkerställande av att förordningen efterlevs.  
 
Kommunen genomförde under våren en upphandling gällande 
dataskyddsombud. Vinnande företag blev JP Infonet. Företaget 
kommer under perioden ett år (med möjlighet till förlängning) att 
tillhandahålla dataskyddsombud för kommunen. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att utse Simon Jernelöv, JP Infonet som dataskyddsombud för 

valnämndens verksamhetsområde under innevarande 
avtalsperiod 

 
 
Skickas till: 
Datainspektionen 
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Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-13 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 25 
 
Information från ordförande och handläggare 
 
Ordförande informerar om ett förslag till förhållningsregler och i 
vallokal har inkommit från säkerhetssamordnaren i kommunen samt 
om utbildningarna som är på gång för förtidsröstning, ordförande 
och vice ordförande i valdistrikten samt för röstmottagare. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-13 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 26 
 
Val av ambulerande röstmottagare 
 
En av de personerna som valts som ambulerande röstmottagare 
har sagt upp sig och kan bara tjänstgöra fram till 31 augusti. 
Förslag finns att Cecilia Håkansson tjänstgör som ambulerande 
röstmottagare från och med 1 september och fram till den 9 
september. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att utse Cecilia Håkansson som ambulerande röstmottagare. 

 


