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Sammanträdesdatum  
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Valnämnden 
 

 

  
Utses att justera Marianne Samuelsson (L) 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 
 

Sekreterare   Paragrafer 20–29 

 Sara Hallman Jecic  
  
Ordförande   

 Dan Avdic Karlsson, ordförande  
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 Marianne Samuelsson 
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2018-08-20  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 20  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

Marianne Samuelsson (L) utses att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll.  



  
PROTOKOLL 4 (12) 
Sammanträdesdatum  

2018-08-20  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 21  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

 - Ordning för placering av partiernas partimarkerade valsedlar.  



  
PROTOKOLL 5 (12) 
Sammanträdesdatum  

2018-08-20  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 22 VN 15/2018-100 

Förordnande av dataskyddsombud 

Valnämndens beslut 

1. Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalförbund, entledigas 

som personuppgiftsombud från och med den 25 maj 2018. 

2. Per Wadlin, IT-strateg för Köping, Arboga och Kungsörs 

kommuner, förordnas som dataskyddsombud från och med den 

25 maj 2018 då dataskyddsförordningen ersätter 

personuppgiftslagen. 

3. Beslutet anmäls till Dataskyddsinspektionen. 

Sammanfattning 

I gällande förbundsordning för Västra Mälardalens 

Kommunalförbund ska förbundet tillhandahålla en för 

förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion som 

personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL). 

Den 25 maj 2018 upphörde personuppgiftslagen och ersattes av 

dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som 

personuppgiftsombud upphör och att respektive personuppgifts-

ansvarig myndighet (nämnd, bolag, förbund) ska utse ett 

dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudets uppgifter är mer omfattande än person 

uppgiftsombudets, bland annat ställs större krav på kontroll av 

dataskyddsförordningens efterlevnad. Initialt krävs också stora 

insatser för att säkerställa att samtliga personuppgiftsansvariga 

anmäler sina personuppgiftsbehandlingar till dataskyddsombudet. 

Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt förbundschef 

har enats om att föreslå kommunernas gemensamma IT-strateg Per 

Wadlin som dataskyddsombud för Köpings, Arbogas och Kungsörs 

nämnder, bolag och förbund 

__________ 
Skickas till:  
Dataskyddsinspektionen, kommunstyrelsen, akten 
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Sammanträdesdatum  

2018-08-20  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 23 VN 7/2018 

Förordnande av röstmottagare för förtidsröstning 

Valnämndens beslut 

1. Som röstmottagare i stadsbibliotekets lokal under hela 

förtidsröstningsperioden 22 augusti – 9 september förordnas: 

- Ingrid Brokvist 

- Eva Petri 

- Rymon Mohamad 

- Inger Andersson 

- Eva Jakobsson 

- Ingrid Östling 

 

2. Som röstmottagare för förtidsröstning på kommunens 

vårdboenden förordnas: 

- Kristina Theiler Johansson 

- Ylva Petersson 

- Sara Hallman Jecic 

Sammanfattning 

Valnämnden har vid sitt sammanträde den 19 april 2018, § 12, 

beslutat om förordnande av valförrättare till vallokalerna den 9 

september. Röstmottagning genomförs även i form av 

förtidsröstning på biblioteket enligt valnämndens beslut den 30 

januari 2018, § 2, samt förtidsröstning på kommunens vårdboenden 

enligt beslut den 30 januari 2018, § 3. 

__________ 

Skickas till:  

De berörda 

Akten 

 

   



  
PROTOKOLL 7 (12) 
Sammanträdesdatum  
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Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 24 VN 13/2018-008 

Risk- och sårbarhetsanalys för allmänna valen 
2018/2019 

Valnämndens beslut 

 1. Risk- och sårbarhetsanalys för allmänna valen 2018/2019 

godkänns. 

Sammanfattning 

Den 9 september 2018 är det återigen allmänna val till riksdag, 

kommun- och landstingsfullmäktige, den 26 maj 2019 hålls val till 

Europaparlamentet. Sverige har ett decentraliserar, transparent och 

manuellt valsystem vilket minskar risken för påverkan. Men 

omvärldsläget har på flera sätt förändrats de senaste decennierna 

vilket har aktualiserat ett behov av ett stärkt skydd av ett så pass 

samhällsviktigt åtagande som genomförande av allmänna val. 

Denna risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram för att stärka 

kommunens robusthet inför och under valet 2018. Den ska höja 

medvetandenivån om risker och sårbarheter vid genomförande av 

val samt stärka beredskapen för att kunna motverka och hantera 

störningar. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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Sammanträdesdatum  
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§ 25  

Hantering av partiernas valstugor 

Valnämndens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunen har sedan tidigare köpt in och ansvarat för hanteringen 

av partiernas valstugor under valperioderna. Diskussion förs kring 

hur den fortsatta hanteringen ska se ut. 

   



  
PROTOKOLL 9 (12) 
Sammanträdesdatum  

2018-08-20  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 26  

Valnämndens preliminära rösträkning 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valnämndens preliminära rösträkning av försent inkomna 

förtidsröster samt brevröster genomförs onsdagen den 12 september 

klockan 9.00. Deltar i räkningen gör valnämndens kansli.  



  
PROTOKOLL 10 (12) 
Sammanträdesdatum  

2018-08-20  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 27  

Information till partierna 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valnämndens kansli har skickat ut information till partiernas 

gruppledare för att informera om bland annat genomförandet av 

röstningen, hanteringen av valsedlar med mera.  



  
PROTOKOLL 11 (12) 
Sammanträdesdatum  

2018-08-20  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28  

Rapportering kring arbetet med allmänna valen 2018 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valnämndens kansli redogör för det fortlöpande arbetet med valet.  

- Förtidsröstningen startar onsdag 23 augusti på stadsbiblioteket. 

- Påminnelse om utbildningarna som genomförs 27 och 29 augusti, 

valnämndens ledamöte och ersättare är välkomna att delta vid något 

av tillfällena. 

- Valmyndigheten har gått ut med information om att telefonnumren 

till Länsstyrelsen och kommunen har bytt plats på röstkorten (gäller 

hela Sverige). Det är korrekta telefonnummer som anges på 

röstkorten, men de står på fel plats. En artikel om detta finns på 

arboga.se. Valmyndigheten kommer också att sprida detta via media 

och egna kommunikationskanaler. 
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Sammanträdesdatum  
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Valnämnden 
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§ 29 VN 11/2018 

Ordning för placering av partiernas partimarkerade 
valsedlar 

Valnämndens beslut 

1. Valnämndens beslut 2018-04-19, § 15, om ordning av placering av 

partiernas partimarkerade valsedlar upphävs. 

2. Placeringen av partiernas partimarkerade valsedlar görs enligt 

följande ordning i valsedelställen: 

- Arbetarpartiet – Socialdemokraterna 

- Centerpartiet 

- Feministiskt initiativ 

- Kristdemokraterna 

- Liberalerna 

- Miljöpartiet de gröna 

- Moderaterna 

- Omsorgspartiet i Arboga (endast kommunval) 

- Sverigedemokraterna 

- Vänsterpartiet 

- Blanka valsedlar 

3. Kandidatmarkerade valsedlar läggs i bokstavsordning efter 

partibeteckning enligt punkt 2, i separat valsedelställ eller direkt på 

bordet. 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 april 2018, § 15, 

om ordning för placering av partiernas partimarkerade valsedlar vid 

val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 

2018. Men ett parti vars partivalsedlar valmyndigheten distribuerar 

saknades, varpå valnämnden behöver ta om beslutet. 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


