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Valnämndens svar på dataskyddsombudets begäran
I enlighet med dataskyddsföro rdningen som trädde i kraft den 25 maj
2018 har Nora kommuns tre nämnder, kommunstyrelsen ,
individnämnden och valnämnden utsett ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet har inlett en granskning av valnämnd ens
registerförteckning som den som personuppgiftsansvarig är skyldig att
upprätta samt om det finns en riktlinje för konsekvensbedöm ning.
Dataskyddsombudet har därför ställt frågor till valnämnden som ska
besva ras senast den 1 februari. Då årets första nämndsammanträde är
först den 7 februari har valnäm nden fått anstånd att svara på sitt första
sammanträde.
Kommunens svar
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns upptagna i
valnämndens registerförteckning?
Nej, det pågår ett arbete inom förvaltn ingen med att inventera vilka
personuppg ifter som behand las men arbetet har ännu inte nått så långt
att det finns sam lat i en registerförteckning.
2. Om nej , till viiket datum kommer samtliga behandlingar (som utförs
för närvarande) finnas upptagna i registerförteck ningen?
Enligt den antagna projektplanen skulle inventeringen vara klar den 31
december 2018 . På grund av att tidigare steg i processen försenades
så har hela arbetet förskjutits framåt. Det är idag svårt att göra en
bedöm ning av när arbetet med inventeringen är färdigt.
3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i artikei
30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov aven översyn över
hela eller delar av registerförteckningen ?
Arbetet med att inventera vilka person uppgifter som behandlas har
utformats för att registerförteckningen, när den har upprättats och
färdigstälits, ska uppfylia samtliga krav enligt artikel 30.1
dataskyddsförordningen.
4. Om det finns behov aven översyn över hela eller delar av
registerförteckningen för att uppfylla kraven i artikel 30
dataskyddsförordningen, till vilket datum kommer översynen vara klar?
Utifrån svaret på ovanstående fråga fö religger det inget behov av att
göra en översy n av registerförteckningen.
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5. Av avtalet för samverkan för personuppgiftsfrågor, dataskydd och
dataskyddsombud framgår att parterna ska ha ett digitalt system för
registerförteckningen. Finns ett sådant system idag eller till vilket datum
kommer ett sådant system finnas på plats?
Nora kommun beslutade tillsammans med övriga avtalsparter att
använda sig av GDPR Heros digitala lösning för sin registerförteckning.
Nora kommun har dock ännu inte tecknat avtal med GDPR Hero. Målet
är att tecknande av avtal ska ske inom kort och att kommunen börjar
använda sig av systemet under våren 2019.
6. Till vilket datum kommer registerförteckningen vara inlagd i det
digitala systemet?
Det går i dagsläget inte att bedöma när registerförteckningen är inlagd i
det digitala systemet.
7. Finns en riktlinje för konsekvensbedömning?
Nej, det finns ingen riktlinje för konsekvensbedömning.
8. Om nej, finns planer på en sådan riktlinje och i sådant fall till vilket
datum förväntas den vara klar?
Nora kommun har för avsikt att anta en övergripande riktlinje för
hantering av personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen. Utifrån
den riktlinjen kommer sedan ett antal rutiner och instruktioner att antas
som tydliggör och reglerar hur det arbetet ska utformas. I riktlinjen har
kommunen för avsikt att ha med ett avsnitt om riskanalys och
konsekvensbedömningar och när dessa ska genomföras. Hur en
riskanalys och en konsekvensbedömning ska göras kommer att
fastslås i en rutin. Detta utifrån Nora kommuns riktlinjer för
styrdokument.
9. Om det finns, eller planeras en riktlinje - vilka omfattas av riktlinjen
(nämnder, kommunala bolag etc.)?
Kommunstyrelsens riktlinje, rutiner och instruktioner kommer att
omfatta kommunstyrelsen, individnämnden och valnämnden.
Valnämnden beslutar
att valnämnden antar svaret som sitt eget
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Slutrapport utvärdering RKL valet 2018
Valsamordnare Maria Viduss informerar valnämnden om utvärderingen som
genomförts av Riksdagsvalet 2018. Nämnden delges bland annat:
•

Biblioteket användes som förtidsröstningslokal och bibliotekspersonalen
skötte förtidsröstningen. Det merarbete som förtidsröstningen innebar
belastades personalens ordinarie arbetsuppgifter. Förtidsröstningen har
under de senaste riksdagsvalen öka. För bibliotekets del innebär det att
de, varken lokal- eller personalmässigt, har kapacitet att genomföra
ytterligare ett riksdagsval. Bibliotekschef Christina Hellström bedömer
dock att biblioteket kan hantera Europaparlamentsvalet.

•

Belysningen i Tingshusets reception måste åtgärdas inför kommande
förtidsröstning. Många väljare anmärkte på att det var mörkt.

Valnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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Förslag fastställande av röstningslokaler
I Riksdagsvalet 2018 ombesörjde Nora kommun förtidsröstningen i
egen regi i röstningslokalerna Biblioteket, Tingshuset och en mobil
förtidsröstningslokal som ställdes på några utvalda platser I kommunen
vid olika tillfällen.
Valsamordnarna föreslår ett liknande upplägg även vid
Europaparlamentetsvalet 2019 där platserna för den mobila enheten är
samma som i höstas dvs. Viker, Strlberg, Gyttorp, Järnboås, ICA
Supermarket, Tullbackagården, Hagby Ängar och Älvtorps vårdhem.
Valsamordnarna har i delegationsordningen delegeras beslutsfattande
om öppettider i röstningslokalerna. Informationen om när och var man
kan rösta i den mobila enheten behöver bli bättre än vid Riksdagsvalet.
Valsamordnarna föreslår att valnämnden ger I uppdrag till
valsamordnarna att ta fram en kommunikationsplan för att sprida
informationen om förtidsröstningen till kommuninvånarna.
Valnämnden beslutar
att fastställa Biblioteket, Tingshuset och en mobil enhet som
förtidsröstningslokaler.
att uppdra till valsamordnarna att ta fram en kommunikationsplan
inklusive eventuell annonsering för att informera kommuninvånarna om
förtidsröstningen.
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Förslag fastställande av vallokaler
Valsamordnarna presenterar ett upprättat förslag för vallokal till
respektive valdistrikt.
Enligt vallagen bör en vallokal inte ha en sådan anknytning till en viss
religiös sammanslutning att det kan påverka väljaren i samband med
röstningen. I valdistrikten Esstorp och Viker föreslår valsamordnarna
ändå att förlägga röstningen i församlingshem med motivering att Nora
försarnlingshem används aven rad verksamheter och är i första hand
att betrakta som en samlingslokal i centrala Nora. I Viker finns det få
alternativa lokaler som är lämpliga som vallokaler.
Upprättat förslag:
Valdistrikt
Järnboås
Esstorp
Born
Karlsäng
Gyttorp
Pershyttan-Hittorp
Ringshyttan-As
Dalsta
Viker

Lokal
Järnboås skola
Församlingshemmet i Nora
Borns friskola
Karlsängskolan
Gyttorpskolan
Lärkesskolan
As skola
Tullbackagården
Församlingshemmet i Viker

Valnämnden beslutar
att fastställa vallokaler i Nora kommun för valdagen 26 maj 2019 enligt
upprättat förslag
att uppdra till valsamordnarna att ta fram förslag på reservlokaler till
respektive valdistrikt dit vallokalen kan flytta utifall det uppstår hinder
för att genomföra röstning på den ordinarie vallokalen
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Förslag fastställa områden/zoner i anslutning till vallokaler där
det inte får förekomma otillbörlig påverkan
Valnämnden gav 2018-06-11 § 14 valsamordnarna i uppdrag att ta
fram översiktskartor på vallokalerna så att nämnden kan fastställa vilka
områden i anslutning till vallokalerna där otillbörlig påverkan så som
utdelning av valsedlar inte får förekomma.
Valnämnden beslutade 2018-08-08 § 21 att anta valsamordnarnas
upprättade förslag om anvisnings- och begränsningsområden vid
vallokalerna, inför Riksdagsvalet 2018. En ändring gjordes vid
Gyttorpsskolan utifrån önskemål från valdistriktet.
Valsamordnarna föreslår att samma anvisnings- och
begränsningsområden ska gälla för Europaparlamentsvalet 2019.

Valnämnden beslutar
att anta upprättade förslag om områden i anslutning till vallokalerna där
otillbörlig påverkan inte får förekomma samt anvisade områden där
partier får dela ut valsedlar
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Fö rs la g av ordförande och viceordförande i valdistrikt
Valsamordnare har tagit fram förslag på ordförande och vice ordförande för
alla valdistrikt men har en vakant plats som vice ordförande i valdistrikt
Dalsta. Förslaget har skickats ut till valnämnden inför dagens sammanträde.
Va lnämn dens ordförande har under tiden fram IiII dagens sammanträde
pratat med alla ordförande och vice ordför ande samt tillfrågat Rimonde
Hadad om den vakanta platsen som vice ordföra nde i valdistrikt Dalsta.
Jens-Mikael Larsson (-), valnämndens ordförande, föreslår att Rimonde
Hadad läggs till i upprättat förs lag till beslut. Ordförande uppfattar att det
bara finns ett förslag till beslut. Ordförande fråg ar nämnde n om nämnden
kan besluta enligt upprättat förslag och finner att nämnden beslutar enligt
upprättat förslag.
Valnämnden beslutar
att förordna ordförande och vice ordförande för valdistrikten enligt upprättat
förslag
Bom
Ordförande: Ewa Spector,
Vice ordförande: Pia Gullstrand,
Dalsta
Ordförande: Sofie Norelius ,
Vice ordförande: Rimonde Hadad,
Essto rp
Ordförand e: Lena von Bothmer Johansson,
Vice ordförande: Sofia Frändberg,
Gyttorp
Ordförande: Erik Olsson,
Vice ordförande: Katarina Ivarsson,
Järnboås
Ordförande: Pirjo Pettersson,
Vice ordförande : Anders Stenqvist,
Karlsäng
Ordförande: Anne lie Johansson,
.
Vice ordförande: Helena Bergq vist Lannerhag, (
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Pershyttan-Hitorp
Ordförande: Peter Cornet, .
Vice ordförande: Christina Carlsson,
Ringshyttan-As
Ordförande: Ronza Hadad,
Vice ordförande: Håkan Backlund,
Viker
Ordförande: Karin Johansson,
Vice ordförande: Anna Andersson,
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Information om ny lag avskärmning av valsedlar
Valnämndens ordförande Jens-Mikael Larsson informerar nämnden om den
nya regeln i vallagen som kräver att valsedlarna ska avskärmas. Det är upp
till varje kommun att besluta hur avskärmningen utformas.
Valsamordnarna tittar på lösningar för att avskärma valsedlarna på ett bra
sätt bland annat genom omvärldsbevakning och kontakt med daglig
verksamhet.
Valnämndens ordförande och vice ordförande tillsammans med
valsamordnare ska inventera alla vallokaler och kommer då även se över hur
avskärmningen kan lösas vid varje vallokal.

Valnämnden tackar för informationen
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Närvaro-och omröstningslista
Valnämnden sammanträde den 07/02 2019
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Britt Alderholm
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C

Christer Gustavsson

X
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NP
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X
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Anita Rundqvist

X

S

Ulla Lindström-Nilsson
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M
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KD

Gilite Ruqerero
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SD

Börje Jansson
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MP

Jan Larsson
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Tord Turesson
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