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§ 1 Information - ny ordförande i valnämnden 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden välkomnar Inger Grindelid som ny ordförande i valnämnden.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade att befria Dan Stigenberg (S) från uppdraget 

som ordförande i valnämnden från och med den 15 mars 2022. Inger 

Grindelid (S) valdes till ny ordförande i valnämnden från och med 15 mars 

2022.  
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§ 2 Presentation av ny valhandläggare, tillika 
valnämndens sekreterare 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden välkomnar Kristoffer Nyholt som ny sekreterare i valnämnden. 

Sammanfattning 

Kristoffer Nyholt arbetar nu på 50 procent fram till sommaren då han är 

färdig med sina studier. Den 7 juni återgår han till att arbeta heltid. 

Kristoffer har tagit över uppdraget som valnämndens sekreterare och 

valhandläggare efter Eva Kristina Andersson.   
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§ 3 Valnämndens ansvar 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valnämndens sekreterare Kristoffer Nyholt informerar om valnämndens 

uppdrag på lokal nivå. Exempel på uppgifter som uppdraget innefattar är: 

• förordna ordförande, vice ordförande och övriga valförrättare i 

respektive distrikt 

• besluta om utbildning 

• besluta om val- och röstningslokaler 

• fatta övriga beslut av praktisk karaktär för att valet ska kunna 

genomföras, exempelvis beställa material, boka och iordningsställa 

lokaler  
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§ 4 Information - kort om nyheter i vallagen 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valnämndens sekreterare Kristoffer Nyholt informerar valnämnden om 

förändringar i vallagen: 

• Endast EN person åt gången vid valsedelställ. 

• Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte 

själva kan ta sina valsedlar på den avskärmade plats där valsedlarna 

finns utlagda ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna. 

En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper 

honom eller henne med detta. 

• Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att 

tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig 

betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Kan 

röstmottagningen på grund av en ordningsstörning inte genomföras 

får den tillfälligt avbrytas 

• Valmyndigeten har ansvar att ta fram utbildningsmaterial som ska 

användas vid utbildning av röstmottagare.  
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§ 5 Rapporter 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 

Valnämndens sekreterare Kristoffer Nyholt presenterar: 

• Rapport från förra valet (Incidenter och hot samt förtidsröstning i 

Kungsörs kommun) 

• Rapport inför valet 2022 (Antal röstberättigade per distrikt i 

Kungsörs kommun per den 1 mars 2022)  
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§ 6 Nytt dataskyddsombud till valnämnden 
Diarienummer KS 2021/55 

Beslut 

Valnämnden 

• entledigar Per Wadlin, Köpings kommun från uppdraget som 

dataskyddsombud  

• förordnar Carl Björnberg, Köpings kommun som nytt 

dataskyddsombud  

Beslutet anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som 

kommuner och regioner utser ett dataskyddsombud.  

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den 

personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller 

enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna 

följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftsansvarig nämnd ansvarar för att dataskyddsförordningens 

regler följs. Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, 

utan organisationen.  

För Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har IT-strategen Per Wadlin, 

Köpings kommun utsetts till dataskyddsombud. Per har nu lämnat sin tjänst 

och ett nytt ombud ska utses. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09 

Skickas till 

Integritetsskyddsmyndigheten, inkl. blankett  
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§ 7 Lokaler för röstning 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Nämnden tar inte ställning i frågan vid dagens sammanträde men beslut ska 

fattas under något av de två möten som äger rum innan sommaren.  

Sammanfattning 

Ambitionen är att i högsta möjliga mån behålla samma lokaler för röstning 

som vid tidigare val för att underlätta för väljare. Noteras dock att lokalen 

som användes för distriktet Torpa-Malmberga i föregående val är inte längre 

tillgänglig. Med anledning av detta kommer en ny vallokal behövas för 

distriktet. 

Överläggning 

Valnämnden diskuterar alternativa lokaler, både inom och utanför distriktet, 

för distriktet Torpa-Malmberga.  

 

  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 10 (18) 

Beslutande organ 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-03-21 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Utkvittering av förtidsröster från PostNord 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden beslutar att utse Kristoffer Nyholt, Josephine Härdin, Anne 

Pettersson, Linda Mattsson och Ann-Katrin Öijwall som behöriga att ta 

emot och kvittera förtidsröster i samband med velen till riksdag, kommun- 

och regionfullmäktige 2022. 

Sammanfattning 

Valnämnden ska utse behöriga att ta emot och kvittera förtidsröster som 

levereras av PostNord. 

Skickas till 

Roger Waldemar - roger.waldemar@postnord.com (Som PDF) 

Valda behöriga 
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§ 9 Antal röstmottagare 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden ger förvaltningen i uppdrag att rekrytera röstmottagare med 

följande inriktning: 

• Vallokaler – nio till tio röstmottagare per distrikt inklusive 

ordförande och vice ordförande. 

• Röstmottagningsställe – alltid minst två personer, gärna tre vid tänkt 

högt tryck 

• Särskild röstmottagning – alltid minst två personer 

• Ambulerande röstmottagning – alltid minst två personer 

Sammanfattning 

Inför valkansliets rekrytering av röstmottagare önskar förvaltningen att 

valnämnden ger vägledning i hur nämnden resonerar kring bemanningen i: 

• Vallokaler 

• Röstmottagningsställe 

• Särskilda röstmottagningsställen 

• Ambulerande röstmottagning  

Överläggning 

Valnämnden anser att det finns anledning att öka bemanningen i vallokaler 

och röstmottagningsställe för att öka säkerheten, säkerställa ordning och 

minimera konsekvenser vid återbud. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 Antal 

röstmottagare 

Skickas till 

Valhandläggaren   
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§ 10 Arvoden till röstmottagare 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden tackar för informationen. 

Valnämndens sekreterare får i uppdrag att kontakta närliggande kommuner 

för att se om de avser höja arvodena för valarbetare till årets val. 

Informationen ska fungera som underlag för kommande beslut om arvoden. 

Sammanfattning 

Valnämndens sekreterare Kristoffer Nyholt informerar om hur arvodet för 

valarbetare i Kungsörs kommun förhöll sig till arvoden i andra kommuner 

vid tidigare val.  
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§ 11 Valmaterial 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden ger valnämndens sekreterare rätt att komplettera med mindre 

inköp, till exempel insynsskydd för valsedelställ och beachflaggor som ska 

göra det lättare att hitta till vallokal.  

Sammanfattning 

Inför valet finns ett behov att komplettera med material som inte 

tillhandahålls kostnadsfritt från Valmyndigheten.   

Inga större inköp behöver göras.  
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§ 12 Hantering av valsedlar 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden beslutar att även vid detta val erbjuda partier som är 

registrerade för valet att få sina namnvalsedlar utlagda och påfyllda i alla 

vallokaler, förtidsröstställen och ambulerande röstmottagning. 

Sammanfattning 

Valnämnden är skyldig att hantera 

• valsedlar med enbart valbeteckning (blanka valsedlar) 

• valsedlar med parti- och valbeteckning (partivalsedlar) för de partier 

som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent 

av rösterna i hela landet  

• i region- och kommunfullmäktigeval även valsedlar med parti- och 

valbeteckning (partivalsedlar) för de lokala partier som har mandat i 

fullmäktige 

I Kungsör kommun har valnämnden tidigare åtagit sig att lägga ut och hålla 

ordning även på namnvalsedlar, under förutsättning att partierna i god tid 

levererar dessa i sådan omfattning att det kan antas räcka till alla vallokaler, 

förtidsröstställen och ambulerande röstmottagning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 Hantering av 

röstsedlar 

Skickas till 

Valhandläggaren  
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§ 13 Utbildning 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden godkänner den föreslagna utbildningen av valförrättare.  

Sammanfattning 

För att arbeta som röstmottagare krävs det, enligt lag, att alla genomgår en 

utbildning. Valmyndigheten tillhandahåller utbildningsmaterial. 

Kommunerna bör komplettera materialet med information om lokala 

bestämmelser.  

Valnämndens sekreterare avser ordna sedvanlig utbildning med samtliga av 

valnämnden utsedda valförrättare i god tid före valdagen. Till detta tillfälle 

inbjuds även valnämndens ledamöter och ersättare. 

Utbildning ordnas, vid tre separata tillfällen, för valförrättare i: 

• Valdistrikten  

• förtidsröstningen  

• ambulerande röstmottagare   

Möjlighet att delta på en reservtid erbjuds för de som inte kan delta vid 

ordinarie utbildningstillfälle. I något fall kan utbildning komma att ske på 

annat sätt och vid annat tillfälle.  
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§ 14 Förtäring till röstmottagare under valdagen 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ge nämndens sekreterare i uppdrag att ordna med 

en korg med frukt, lite godis och dricka till valförrättarna i vallokalerna och 

förtidsröstningen på biblioteket under valdagen. 

Sammanfattning 

Under Europaparlamentsvalet 2019 försågs samtliga vallokaler med en korg 

med frukt, godis och dricka till valförrättarna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 Förtäring till 

valförrättarna 

Skickas till 

Valhandläggaren  
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§ 15 Meddelande delegationsbeslut - lokala 
valadministratörer 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden beslutar att lägga meddelande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Valnämndens ordförande Dan Stigenberg beslutade den 11 januari 2022, 

med stöd av gällande delegationsordning, att följande personer i kommunen 

ska vara behörighetsadministratörer tillika inskrivare i valdatasystemet 

Valid vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022: 

• Kristoffer Nyholt 

• Eva Kristina Andersson 

• Josephine Härdin   
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§ 16 Nästa möte 

Beslut 

Valnämndens sekreterare Kristoffer Nyholt skickar ut kallelser efter samråd 

med nämndens ordförande. 

Överläggning 

Valnämnden diskuterar behovet av sammanträden med nämnden. 

Preliminärt bedöms två valnämndssammanträden behövas innan sommaren 

samt två sammanträden efter sommaren varav en av dem ska äga rum i 

samband med den preliminära rösträkningen onsdagen 14 september. 


