
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 
Datum 

2022-02-09 
Valnämnden  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-02-09 
Datum för anslags 
uppsättande 

2022-02-10 Datum för  
anslags nedtagande 

2022-03-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltingen, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  ................................................................  
Niclas Persson 
  

 
Plats och tid Globen, Forum, klockan 16.00 – 16.50 
Beslutande Fredrik Wikman (S), v ordf 

Kenneth Norberg (V) 
Tarja Mikkilä-Pettersson (C) 
Anne Tjernberg (S), ersätter för Lena Vilhelmsson 
Jan Fransson (V), ersätter Else-Marie Jonsson 
Lars Isaksson (C), ersätter Mikael Gunnarsson 
 
Tjänstemän och övriga deltagande 
Lisa Lassbo, valsamordnare 
Niclas Persson, kommunsekreterare 

 

  
 

 
 
 

    

 Justerare: Anne Tjernberg Paragrafer  1 - 9 

Justeringens tid och 
plats 

 
Rådhuset, Köping, 2022-02-09 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
 ................................................................  
Niclas Persson 
 
 
 
 

 

 
Ordförande 

 
 ................................................................      
Fredrik Wikman 
   
 

 
Justerare 

 
 ................................................................  
Anne Tjernberg 
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VAL § 1 
 
Fastställande av ärendelista 
 
Beslut 
 

att lägga till en ny punkt ” Informationsärende – Valkansliets arbete” som ärende 2 
 
att fastställa ärendelistan 
 
 
 
VAL § 2  
 
Informationsärende – Valkansliets arbete 
Föredragande är kommunsekreteraren som redogör för valkansliets arbete med att planera och 
samordna valet. 
 
Beslut 
 

att notera informationen. 
 
 
 
VAL § 3 VAL 2022/4 
 
Delegationsordning för valnämnden 
Kommunledningsförvaltningen har under året arbetat med en större översyn av samtliga 
nämnders delegationsordningar. Delegation innebär att valnämnden med stöd av 
kommunallagen överlåter självständig beslutanderätt, d.v.s. nämnden kan ge nämndens 
presidium, ledamöter, ersättare eller anställda i kommunen uppdrag att fatta beslut på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat 
dem. Delegationsordningen är ett levande styrdokument som ska ses över med regelbundenhet, 
kompletteras och skrivas om för att följa aktuell lagstiftning, avlasta det politiska organet 
rutinärenden och skapa förutsättningar för snabbare handläggning och kortare beslutsvägar för 
en effektivare kommunal förvaltning. Valnämnden har inte någon delegationsordning sedan 
tidigare. Förslaget till ny delegationsordning består av två delar; En kommungemensam del 
som innehåller alla de delegationer som är gemensamma för alla nämnder - vilka föreslås vara 
likalydande för samtliga nämnder. Därtill kommer en nämndspecifik del för respektive nämnd 
där de verksamhetsspecifika delegationerna återfinns. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Förslag ny delegationsordning valnämnden 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till valkansliets förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att valnämnden beslutar enligt 
valkansliets förslag. 
 
Beslut 
 

att det upprättade förslaget på delegationsordning antas. 
 
att beslutet justeras omedelbart. 
 
 
 
VAL § 4 VAL 2022/2 
 
Beslut om inskrivare Valid 
Valid är valadministrationens gemensamma IT-stöd. Valid har cirka 3 000 användare på 
Valmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, partikanslier, utlandsmyndigheter och tryckerier. 
Olika aktörer har olika tillgång och olika uppgifter att utföra i Valid. Inför varje val registreras i 
Valid uppgifter om allt från valkretsar och antalmandat att fördela, till röstningslokaler och 
vallokaler, öppettider och adresser. Partierna och länsstyrelsen registrerar uppgifter om 
partiernas kandidater. Informationen i Valid används för att bland annat trycka röstkort, ta 
framröstlängder och trycka valsedlar. Förslag från förvaltningen är att ge behörigheter till 
administratör, utvecklingsstrateg, demokratiutvecklare tillika valsamordnare samt 
kommunsekreterare på kommunledningsförvaltningen då det är denna förvaltning som utgör 
valkansli och dessa medarbetare som kommer arbeta med valet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-20 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till valkansliets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att valnämnden beslutar enligt 
valkansliets förslag. 
 
Beslut 
 

att Begära hos länsstyrelsen att följande personer ges behörigheter i Valid för Köpings 
kommuns räkning: Karin Ericson utses som behörighetsadministratör med tilläggsrollen 
inskrivare. Johanna Burén, Lisa Lassbo och Niclas Persson utses till behörighets-
administratörer 
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VAL § 5 VAL 2022/5 
 
Bestämmelser om deltagande på distans 
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-15 beslut om att styrelse och nämnder har möjlighet att 
införa mötesdeltagande på distans. Kommunstyrelsens ordförande fattade 2022-01-11 beslut 
om ett regelverk för deltagande på distans för styrelse och nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till valkansliets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att valnämnden beslutar enligt 
valkansliets förslag. 
 
Beslut 
 

att valnämndens bestämmelser om deltagande på distans fastställs 
 
 
 
VAL § 6 VAL 2022/3 
 
Förordnande av dataskyddsombud 
Sedan dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj 2018 ska varje myndighet (nämnd, 
bolag och förbund) utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgifter är bland annat att 
kontrollera dataskyddsförordningens efterlevnad och att agera expert inom området. 
Tidigare förordnat dataskyddsombud har avslutat sin tjänst i Köpings kommun. 
Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt chef för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund har enats om att föreslå Carl Björnberg; Köpings kommun, som nytt 
dataskyddsombud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och förbund. Beslutet 
ska anmälas på särskild blankett till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till valkansliets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att valnämnden beslutar enligt 
valkansliets förslag. 
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Beslut 
 

att Carl Björnberg förordnas som nytt dataskyddsombud för valnämnden från och med 
den 1 januari 2021. 
  
att beslutet ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
 
 
VAL § 7 VAL 2022/6 
 
Valnämndens sammanträdesplan 
Valnämndens möten under valåret behöver fastställas för att nämndens arbete ska planeras mot 
de viktiga datum som finns i valmyndighetens kalendarium. Förslaget bygger på ett 
ställningstagande om att valnämnden har sina sammanträden tidig kväll på torsdagar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till valkansliets förslag till beslut. 
 
Proposition 
Ordförande frågar efter ledamöternas åsikt i ärendet och finner att valnämnden beslutar enligt 
valkansliets förslag. 
 
Beslut 
 

att fastställa valnämndens sammanträdesplan för 2022 
 
 
 
VAL § 8  
 
Informationsärende – Valutbildning 
Länsstyrelsen i Västmanland bjuder in till en valutbildning för valnämnder den 23 feb och 
ledamöterna uppmanas att anmäla sig och delta. 
 
Beslut 
 

att notera informationen. 
 
 
 
VAL § 9  
 
Övriga frågor 
 
Beslut 
 

att lämna punkten utan åtgärd. 
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