
 Protokoll  1 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-27  

Valnämnd 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, torsdagen den 3 februari 2022 
  
Avser paragrafer 1 - 7 
  
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 2022-01-27 
Anslaget sätts upp 2022-02-03 
Anslaget tas ned 2022-02-25 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Valnämnd 
  
Plats och tid Digitalt via Teams, torsdagen den 27 januari 2022, klockan 13.00-14.00 
  
Beslutande Pia-Lena Fromell, Ordförande (M) 

Torbjörn Andersson, Vice ordförande (S) 
Stig Hallgren (C) 
Laila Berglind (S) tjänstgörande ersättare för Tord Enström, §§ 1-3 
Tord Enström (NE) §§ 4-7 
Angelika Bergfeldt (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Peder Rinman (M) 

Karin Nilsson (S) 
Jesper Smith (SD) 

  
Övriga deltagare Pernilla Madesäter, valsamordnare 

Clara Thorgren, kommunsekreterare 
Eva-Lena Lundholm, controller, § 4 
Johannes Julin, fastighetsförvaltare, § 7 

  



 Protokoll  2 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-27  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 3 

Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 4 

Beslut om reviderad tidsplan .............................................................................................................................. 5 

Valnämndens verksamhetsberättelse ................................................................................................................ 6 

Behörighet till Valmyndighetens valdatasystem ................................................................................................. 7 

Valsamordnaren informerar ................................................................................................................................ 8 

Information om vallokaler och förtidsröstningslokaler ........................................................................................ 9 
 
 



 Protokoll  3 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-27  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Valnämndens beslut 
Upprop genomförs och Torbjörn Andersson (S) utses till att justera protokollet.  

__________  



 Protokoll  4 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-27  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Valnämndens beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  



 Protokoll  5 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-27  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 3 Ärendenummer KS2021/865 

Beslut om reviderad tidsplan 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner den reviderade tidsplanen för 2022. 
 
Sammanfattning  
Tids- och ärendeplanen är ett levande dokument som revideras allt eftersom 
nödvändiga beslut behöver tas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-12-01 
Tidsplan valnämnden, 2021-2022 

__________  



 Protokoll  6 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-27  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 4 Ärendenummer KS2022/81 

Valnämndens verksamhetsberättelse 

Valnämndens beslut 
Valnämndens verksamhetsberättelse för 2021 fastställs. 
 
Sammanfattning 
Valnämnden genomför val på ett rättssäkert sätt med högkvalitet. 
Valadministrationen arbetar med omvärldsbevakning från nationella instanser som 
Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet rekommenderar för genomförande 
av val i kommunerna. 
 
Valnämndens verksamhetsplan är en del av kommunstyrelsens årsredovisning, 
dess upplägg och innehåll med en reviderad styrmodell ger i grunden goda 
förutsättningar att arbeta med en flerårig verksamhetsplanering. Då 2021 inte var 
ett valår har begränsade åtgärder gjorts. En ny valdistriksindelning har gjorts, där 
22 distrikt blev 24 distrikt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-18 
Uppföljning internkontrollplan, valnämnden 2021 

__________  



 Protokoll  7 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-27  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 5 Ärendenummer KS2022/77 

Behörighet till Valmyndighetens valdatasystem 

Valnämndens beslut 
Valnämnden utser följande fyra personer till behörighetsadministratörer samt 
inskrivare:  

• Valnämndens ordförande  
• Valnämndens vice ordförande  
• Chef för ledningsstöd  
• Valsamordnare  

Sammanfattning 
Inför det allmänna valet 2022 byter valmyndigheten valdatasystem, till ett system 
vid namn Valid. Det är Länsstyrelsen som ger åtkomst och behörighet till Valid för 
de som ska vara behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen. 
Valnämnden utser som ansvarar för behörighetsadministrationen och för 
användarna i Enköpings kommun. Det innebär bland annat att se till att 
användarna har rätt behörighetsroll och att användare läggs till och tas bort.  

Det tidigare valdatasystemet har till valåret 2022 ersatts med ett system kallat 
Valid. Bakgrunden till att Valmyndigheten ersatt systemet är att det förra har byggt 
på en föråldrad teknik. Valid möjliggör förändringar framöver och digitalisering som 
det förra systemet inte klarat av. Med Valid ökar även IT-säkerheten med 
kopplingar till förändringar i vår omvärld. De tekniska kraven och kraven på hur vi 
arbetar i systemet har därmed ökat. Detta i syfte att bibehålla det höga förtroendet 
för vårt valsystem.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Valnämnden utser valnämndens 
ordförande, vice ordförande, kanslichef och valsamordnare som 
behörighetsadministratörer samt att de alla innehar rollen som inskrivare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-18 

__________ 
 
Kopia till: 
Valnämndens ordförande  
Valnämndens vice ordförande  
Kommunledningsförvaltningen  



 Protokoll  8 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-27  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 6 Ärendenummer KS2021/869 

Valsamordnaren informerar  

Valnämndens beslut 
Valnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Valsamordnare informerar om en säkerhetsutbildning och workshop som 
valsamordnare och ordförande deltagit på och informerar om inrättande av ett 
valkansli.   
 
Ordförande informerar om utskickad information till valnämnden bland annat om en 
inbjudan gällande valsäkerhet som valnämnden rekommenderas genomföra.   

__________  



 Protokoll  9 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-01-27  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 7 Ärendenummer KS2021/867 

Information om vallokaler och förtidsröstningslokaler 

Valnämndens beslut 
Valnämnden tar del av informationen.  
 
Sammanfattning  
Fastighetsförvaltare Johannes Julin informerar om vallokaler och 
förtidsröstningslokaler och förändringar gällande lokalerna. Informerar om att 
kontakt är tagen med Funktionsrätt Enköping för att se till att lokalerna är 
tillgänglighetsanpassade.  
  
Valnämnden diskuterar förtidsröstning i bokbussen.  
 
Ordförande informerar om att presidiet avser att besöka nya vallokaler. 
Valsamordnare ska återkomma med förslag på datum för besöken.  

__________ 
 
Kopia till: 
Valsamordnare  
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