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Kommunledningsförvaltningen 
Pernilla Madesäter 
0171-62 54 89 
pernilla.madesater@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av ekonomi, tertial 1, april 2022 

Förslag till valnämnden 

1. Att valnämnden godkänner tertialrapport 1, 2022  

Ärendet 

Bakgrund 

Ärendets beredning 
Den ekonomiska uppföljningen är gjord efter utbetalning av medel från 
staten för valarbetet 2022. Det innebär att vi har fått ett tillskott på 
400 000 kr i budget. Den tidigare budgeten är nu justerad enligt de 
behov av inköp av material vi har i år samt för de ökade kostnaderna 
för fler röstningsmottagare.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att budgeten är fördelad enligt behoven 
som finns samt täcker de ökade kostnaderna på grund av eventuell ökad 
smittspridning av Covid19 i höst. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala- eller miljömässiga konsekvenser 

Pernilla Madesäter 
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1 Uppdrag och ansvar 

Valnämnden i Enköpings kommun ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, region, 
kommun och Europaparlamentet. 

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter och fem 
ersättare. 

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunledningsförvaltningen. 

2 Väsentliga händelser 

Kostnaderna har ökat i årets val, dels på grund av att Valmyndigheten har ökat fokus på säkerhet kring 
valet 2022, dels för att det finns beredskap för att restriktioner återinförs efter Covid19. På grund av den 
nya lagen (Ju2018/00824/L6) som gäller stärkt skydd för valhemligheter behöver även nya insynsskydd 
köpas in. 

3 Uppföljning verksamhetsmål 

Kommunens 
uppgift 

KF mål 2023  Analys av måluppfyllelsen  

Delaktighet och 
demokrati 

Mål 2: Enköpingsborna känner 
förtroende för hur kommunen 
styrs och känner att de kan vara 
delaktiga i kommunens 
utveckling  

 

Ur valnämndens perspektiv förväntar vi oss ett 
ökat valdeltagande, framför allt i de områden 
som haft färre väljare, där 
kommunikationsinsatser görs redan nu och 
fram till valet. Vi fokuserar också på 
förstagångsväljarna genom olika 
informationssatsningar. De som har någon 
funktionsnedsättning ska känna att de också är 
viktiga väljare. 

 
På 

rätt 
väg 

4 Uppföljning ekonomi 

Verksamhet (mnkr) Bokslut 
2021 

Utfall 
april 
2021 

Utfall 
april 
2022 

Budget 
2022 

Prognos 
helår 
2022 

Avvikel
se 

prognos 
mot 

budget 

Valnämnd -0,2 0,0 -0,1 -1,0 -0,9 0,1 

Totalt (mnkr) -0,2 0,0 -0,1 -1,0 -0,9 0,1 

Kommentarer till driftsredovisning 

Valnämnden har en budget på 1,0 mnkr och prognosen för helåret visar ett överskott på 0,1 mnkr. Den 
positiva avvikelsen beror på att bidraget från Valmyndigheten blev 0,4 mnkr högre än budgeterat. Ändrat 
årsarvode till ordförande och vice ordförande, stärkt bemanning i alla röstningslokaler samt ett större 
behov av valmaterial än beräknat ger ökade kostnader jämfört med budget. Dessa poster minskar 
överskottet. 

5 Förväntad utveckling 

Fortsättningsvis förväntar vi oss att följa aktivitetsplanen och göra de insatser som bedömts behövas för 
att uppnå det uppsatta målet. Ur ett demokratiskt perspektiv behöver fler medborgare ”ta sig till 



Valnämnden, Tertialrapport april 2022 4(4) 

vallokalerna” för att ge sin röst på dem de vill ska styra landet och vår kommun. De ”svagaste” behöver ta 
tillfället i akt för att göra sin röst hörd. 
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