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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 2  

Förtidsröstning på bilbioteket 

Valnämndens beslut 

1. Förtidsröstning ska ordnas på Arboga bibliotek vid allmänna val 

2022. 

Sammanfattning 

Förtidsröstningen påbörjas den 24 augusti 2022. Liksom vid tidigare 

val kommer bibliotekets lokaler att användas under hela förtidsröst-

ningsperioden.  
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§ 3  

Information om vallokaler 

Valnämndens beslut 

1. Föreslagna vallokaler godkänns. 

Sammanfattning 

Följande vallokaler föreslås nyttjas vid allmänna valen den 11 sep-

tember 2022: 

0101 Ladubacksskolans matsal 
0102 Vasagymnasiets matsal 
0103 Medborgarhuset 
0104 Arboga stadsbibliotek 
0106 Gäddgårdsskolan matsal 
0107 Brattbergsskolans matsal 
0208 Nybyholmsskolans matsal 

0309 Gymnastiksal, Götlunda skola 

I Medåker anordnas röstmottagning på valdagen. 

Vallokalerna kommer att granskas ut ett säkerhetsperspektiv under 

första kvartalet 2022. 
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§ 4  

Röstmottagning på vårdinrättningar 

Valnämndens beslut 

1. Beslut om vid vilka vårdinrättningar det ska anordnas 

förtidsröstning, delegeras till valnämndens kansli. 

Sammanfattning 

Vid tidigare val har förtidsröstning ordnats på Trädgården, Ströms-

borg, Strandgården, Hällbacken och Götgården. Sedan förra valet 

har Åspegeln tillkommit.  
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§ 5 VN 2/2021-102 

Information om översyn av valdistriktsindelning 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

En översyn har gjorts av valdistriktsindelningen i Arboga kommun. I 

översynen har kommunens befolkningsprognos som antagits av 

kommunstyrelsen använts. Prognosen visar på en oförändrad total-

befolkning under prognosperioden fram till år 2030.  

Ett valdistrikt är ett geografiskt område som brukar bestå av mellan 

1 000 och 2 000 röstberättigade. Länsstyrelsen beslutar om indel-

ningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana beslut 

måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla 

vid nästa val. 

Översynen visar att Brattberget-Strömsnäs, Götlunda-Medåker och 

Ringsborg-Strömsborg är stora distrikt och att det finns anledning att 

se över och att dela in distrikten annorlunda till kommande val.   
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§ 6  

Information om antalet röstberättigade 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Antal röstberättigade per valdistrikt 2021-03-01: 

0101 Ladubacksgärdena-N Skogen       1 347 
0102 Prästgärdet                                1 111 
0103 Sturestaden-Nästkvarn               1 522 
0104 Ringsborg-Strömsborg                1 675 
0106 Herrängen-Ekbacken                     921 
0107 Brattberget-Strömsnäs               1 798 
0208 Landsförsamlingen-Vasastaden   1 160 
0309 Götlunda-Medåker                      1 708 

S:a                                                11 242  
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§ 7 VN 3/2021-100 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige från år 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25, § 123: 

1. Kommunfullmäktige i Arboga ska ha 31 ledamöter från och 

med mandatperioden 2022-2025. 

2. Antalet ersättare ska för respektive parti uppgå till högst 

hälften av antalet ledamöter. För partier med ett eller två 

mandat ska det dock alltid utses två ersättare.  
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§ 8 VN 4/2021-009 

Nytt dataskyddsombud och upphörande av uppdrag 
som dataskyddsombud för valnämnden 

Valnämndens beslut 

1. Per Wadlin entledigas som dataskyddsombud. 

2. Carl Björnberg utses till dataskyddsombud. 

3. Beslutet anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Sammanfattning 

Per Wadlins uppdrag som dataskyddsombud har upphört. 

Kommunchefen i Köping samt kommundirektörerna i Arboga och 
Kungsör har enats om att föreslå Carl Björnberg som dataskydds-
ombud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och 
förbund. 
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§ 9 VN 7/2021-110 

Behörighetsadministratörer i valdatasystemet Valid 

Valnämndens beslut 

1. Till behörighetsadministratörer tillika inskrivare i 

valdatasystemet Valid utses: 

- Ylva Petersson 

- Anna Karin (Kajsa) Landström 

Sammanfattning 

Det är valnämnden som ansvarar för behörighetsadministrationen 

och för användarna i valdatasystemet Valid i sin kommun. 

Valnämnden behöver därför fatta beslut om: 

• Vilka som ska vara behörighetsadministratörer i Valid. Det får 

finnas max fyra behörighetsadministratörer i varje kommun. 

Dessa kan i sin tur lägga till och ta bort behörighetsroller för 

kommunens övriga användare.  

• Vilka av behörighetsadministratörerna som också ska ha 

rollen inskrivare. Rollen inskrivare krävs för att kunna lägga 

till och ta bort användare i Valid. 

De som ska vara behörighetsadministratörer och inskrivare ska 

begära åtkomst och behörighet till Valid hos länsstyrelsen. De övriga 

behörighetsrollerna får sin åtkomst till Valid av kommunens be-

hörighetsadministratör tillika inskrivare.  
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§ 10 VN 5/2021-006 

Sammanträdestider för valnämnden 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämndens sammanträdestider för 2022: 

- 22 april, kl 13.00 

- 3 juni, kl 10.30 

- 19 augusti, kl 10.30 

- 16 september, kl 10.30  
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§ 11  

Rapportering kring arbetet med allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Förfrågan kommer att skickas ut till tidigare valförrättare och vi 

kommer även att erbjuda nya valförrättare via infotorget i första 

hand. 

Utbildning kommer att planeras och genomföras för samtliga val-

förrättare enligt valmyndighetens utbildningsmaterial. 

På Arbogas hemsida kommer informationen om när och hur man 

kan rösta att aktiveras längre fram under våren. 

Valmyndigheten har tagit fram ett kalendarium som finns på val-

myndighetens hemsida. Valmyndighetens hemsida www.val.se 

innehåller en mängd relevant information inför valet. 

Inför valet kommer i olika sammanhang att beaktas vilka eventuella 

åtgärder som behöver vidtas för att det ska bli ”En trygg valrörelse”. 

Information lämnas om nyheter i Vallagen som berör det lokala 

valnämndsarbetet. 


