
 Protokoll  1 (12) 

Sammanträdesdatum  
2022-05-12  

Valnämnd 
 

  
Justeringens plats och tid Onsdagen den 18 maj 2022, klockan 10.00 
  
Avser paragrafer 25 - 33 
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Pia-Lena Fromell 
  
Justerande  
 Torbjörn Andersson 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Valnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-12 
Anslaget sätts upp 2022-05-18 
Anslaget tas ned 2022-06-09 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

 

Beslutande organ Valnämnd 
  
Plats och tid Backsippa, Linbanegatan 12, torsdagen den 12 maj 2022,  

klockan 13.00–13.55 
  
Beslutande Pia-Lena Fromell (M), ordförande 

Torbjörn Andersson (S), vice ordförande  
Stig Hallgren (C) 
Tord Enström (NE) 
Angelika Bergfeldt (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Peder Rinman (M) 

Karin Nilsson (S) 
Jesper Smith (SD) 

  
Övriga deltagare Pernilla Madesäter, valsamordnare 

Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Paragraf 25  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Upprop genomförs och Torbjörn Andersson (S) väljs till justerare.  

__________  
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Paragraf 26  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Paragraf 27 Ärendenummer KS2022/374 

Valnämndens tertialrapport april 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna tertialrapporten april 2022 med följande 
ändringar: 

1) I texten ska ordet vi bytas ut till valnämnden.  
 

2) I punkt nummer 3, Uppföljning verksamhetsmål, ska texten ändras till 
följande: Valnämnden arbetar för att öka valdeltagandet. Extra 
kommunikationsinsatser görs i valdistrikt med lågt valdeltagande. 
Valnämnden genomför också informationssatsningar till förstagångsväljare 
och särskilda insatser görs för att stödja personer med 
funktionsnedsättning.  
 

3) I punkt nummer 5, Förväntad utveckling, ska texten ändras till följande: 
Valnämnden fortsätter arbetet med att förbereda och genomföra höstens 
val enligt den beslutade aktivitetsplanen. Detta så att valet kan genomföras 
korrekt och säkert ur ett demokratiskt perspektiv. Aktiviteter ska 
genomföras så att alla väljare ges möjlighet att rösta.  

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

Kommunledningsförvaltningen bedömer att budgeten är fördelad enligt behoven 
som finns samt täcker de ökade kostnaderna på grund av eventuell ökad 
smittspridning av Covid-19 i höst. 

Yrkanden 
Pia-Lena Fromell (M) yrkar att: 

1) I texten ska ordet vi bytas ut till valnämnden.  
 

2) I punkt nummer 3, Uppföljning verksamhetsmål, ska texten ändras till 
följande: Valnämnden arbetar för att öka valdeltagandet. Extra 
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kommunikationsinsatser görs i valdistrikt med lågt valdeltagande. 
Valnämnden genomför också informationssatsningar till förstagångsväljare 
och särskilda insatser görs för att stödja personer med 
funktionsnedsättning.  
 

3) I punkt nummer 5, Förväntad utveckling, ska texten ändras till följande: 
Valnämnden fortsätter arbetet med att förbereda och genomföra höstens 
val enligt den beslutade aktivitetsplanen. Detta så att valet kan genomföras 
korrekt och säkert ur ett demokratiskt perspektiv. Aktiviteter ska 
genomföras så att alla väljare ges möjlighet att rösta.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar valnämnden om de kan besluta att godkänna tertialrapporten 
april 2022 med Pia-Lena Fromell (M) ändringsyrkanden och finner att valnämnden 
beslutar så.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-09 
Valnämndens tertialrapport, april 2022 
__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen   
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Paragraf 28 Ärendenummer KS2022/407 

Riktlinjer för ordning kring röstningslokaler 

Beslut 
Valnämnden beslutar att anta riktlinjerna för ordning kring 
röstmottagningslokalerna med borttag av "cirka 15 meter" från riktlinjen.  

Sammanfattning 
Enköpings kommun och dess valnämnd har ambitionen att genomföra val på ett 
smidigt och rättssäkert sätt med full integritet för väljaren. Förslaget till riktlinjer 
anger riktningen kring ordning i vallokaler, regler för valaffischering, 
valsedelsutdelning och andra aktiviteter i anslutning till röstmottagningsställen. 
Syftet är att säkerställa en rättssäker röstmottagning. Riktlinjen avser också att 
tydliggöra de politiska partiernas ansvar och roll sett till planeringen inför allmänna 
val (till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet) och 
folkomröstning. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att riktlinjen tydliggör 
vallagens intentioner sett till ordning i och i anslutning till röstnings- och vallokaler. 
Detta för att säkerställa väljarens integritet och att röstande i lugn och ro, utan yttre 
påverkan, ska kunna välja valsedel och lägga sin röst. 

Yrkanden 
Valnämnden diskuterar hur punkt två "Det får inte hållas tal eller delas ut tryckta 
eller skrivna upprop till väljarna i eller nära anslutning (cirka 15 meter) till 
vallokaler/förtidsröstningslokaler. De röstande ska i lugn och ro utan yttre påverkan 
välja valsedel och lägga sin röst." ska tolkas.  

Beslutsgång 
Efter diskussion kommer valnämnden överens om att ”cirka 15 meter” ska tas bort 
från rutinen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-04 
Riktlinje för ordning kring röstningslokaler 
 
__________ 

Kopia till: 
Valsamordnare 
Kommunsekreterare  
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Paragraf 29 Ärendenummer KS2022/408 

Beslut om delade röstlängder i val till riksdag, region 
och kommun 

Beslut 
Valnämnden beslutar att använda delad röstlängd till alla distrikt i Enköpings 
kommun vid val till riksdag, region och kommun.  

Sammanfattning 
En valnämnd ska beställa delad röstlängd om distrikten är större än 1800 invånare. 
Valnämnden kan besluta om att använda delad röstlängd även i mindre distrikt. En 
delad röstlängd kan underlätta flödet av väljare i vallokalen och hanteringen av 
förtidsröster. När den ena röstlängden är ledig kan röstmottagarna granska 
förtidsröster som hör till denna. Vid valen 2018 var det ungefär en tredjedel av 
valdistrikten som hade delad röstlängd. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-04 

__________ 
 
Kopia till: 
Valsamordnare  
Kommunsekreterare  
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Paragraf 30 Ärendenummer KS2022/406 

Beslut om transport av valmaterial till förtidsröstnings- 
och vallokaler 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att servicepoolen får i uppdrag att transportera valmaterial till 
förtidsröstnings- och vallokaler i samband med valet 2022.  

Sammanfattning 
Servicepoolen är kommunens egna enhet för transporter inom kommunen. Inför 
förtidsröstningen den 24/8 kommer de att transportera valmaterial från valförrådet 
till förtidsrösningslokalerna den 23/8. Inför valdagen 11/9 kommer de att 
transportera valmaterial från valförrådet till vallokalerna den 9/8. Den 12/9 kommer 
Servicepoolen att transportera tillbaka samtligt material från både 
förtidsröstningslokalerna och vallokalerna till valförrådet.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-04 

__________ 
 
Kopia till: 
Servicepoolen, för kännedom 
Valsamordnare   
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Paragraf 31 Ärendenummer KS2022/248 

Återrapport länsstyrelsens valkonferens, 9-10 maj 2022 

Beslut 
Valnämnden tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Valsamordnare Pernilla Madesäter samt valnämndens ledamöter Pia-Lena Fromell 
(M), Tord Enström (NE), Torbjörn Andersson (S) och Karin Nilsson (S) har deltagit 
på valkonferens i Uppsala. De återrapporterar till valnämnden vilken information 
som gavs under konferensen, vilket även kommer skickas ut i en presentation.  

__________  
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Paragraf 32 Ärendenummer KS2021/869 

Valsamordnare informerar 

Beslut 
Valnämnden tar del av information. 

Sammanfattning 
Valsamordnare Pernilla Madesäter informerar om att det finns möjlighet att delta 
på två olika webbseminarier i maj som valmyndigheten anordnar, att det har 
inkommit 200 intresseanmälningar för att vara röstmottagare, statistik från 
Enköpings kommuns hemsida, att ledningsregementet har godkänt tiderna för 
öppettider under förtidsröstningen och att Enköpings biblioteks personal är öppna 
för att röstmottagarna själva öppnar och stänger Biblioteket under 
förtidsröstningen.  

__________  
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Paragraf 33 Ärendenummer KS2022/250 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  

__________ 
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