
 Protokoll  1 (13) 

Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, måndagen den 22 augusti 2022 klockan 10.00  
  
Avser paragrafer 50 - 60 
  
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 2022-08-18 
Anslaget sätts upp 2022-08-22 
Anslaget tas ned 2022-09-13 
  
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 18 augusti 2022,  

klockan 13.00–14.40 
  
Ajournering Under § 59 klockan 13.44–14.07 
  
Beslutande Pia-Lena Fromell, ordförande (M) 

Torbjörn Andersson, vice ordförande (S) 
Tord Enström (NE) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Peder Rinman (M), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare Minna Thunberg (L) 

Laila Berglind (S) 
Karin Nilsson (S) 
Jesper Smith (SD) 

  
Övriga deltagare Per Skog, säkerhetsstrateg 

Emma Larsson, kommunikatör 
Eva Emanuelsson, valadministratör 
Pernilla Madesäter, valsamordnare 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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 Protokoll  3 (13) 

Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 50  

Upprop och val av protokolljusterare 

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

Justeringen sker på måndag den 22 augusti 2022 klockan 10.00.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 51  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

1. Ärende förändring i riktlinjen för röstmottagare läggs till som punkt nio, § 58, i 
föredragningslistan.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 52 Ärendenummer KS2022/249 

Uppföljning av säkerhetsskyddsanalysen 

Valnämndens 
Valnämnden tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Säkerhetsstrateg Per Skog informerar om säkerhetskyddsanalys inför valet 2022.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 53 Ärendenummer KS2022/382 

Information om riktlinjen för att förebygga och hantera 
hat, hot och våld mot förtroendevalda 

Beslut 
Valnämnden tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Säkerhetsstrateg Per Skog informerar om riktlinjerna för att förebygga och hantera 
hat, hot och våld mot förtroendevalda som beslutades av kommunfullmäktige den 
13 juni 2022, § 100.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 54 Ärendenummer KS2022/251 

Uppföljning av kommunikationsplanen 

Beslut 
Valnämnden tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Kommunikatör Emma Larsson informerar om hur och på vilket sätt kommunikation 
kring valet ligger till.  

Med cirka tre veckor kvar till valet är alla aktiviteter i kommunikationsplanen 
antingen genomförda eller schemalagda, vilket innefattar gatupratare, affischer, 
flyers, nyhet på intranätet, tidningsannons, inlägg på sociala medier samt 
annonser. I valnämndens budget finns det budgeterat 50 000 kronor till 
kommunikationsinsatser. 47 000 kronor har nu spenderats.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 55 Ärendenummer KS2022/511 

Beslut att utse valdistriktens ordförande och vice 
ordförande i de allmänna valen 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att:  

1. Utse ordförande och vice ordförande på valdagen 11 september 2022 i 
respektive valdistrikt, enligt skrivelsen ”Valdistriktens ordförande och vice 
ordförande valdagen 2022”, daterad 2022-08-10 med förändringen att i 
valdistrikt Romberga blir Bengt Öberg ordförande och i valdistrikt Gånsta 
blir Milka Stanic vice ordförande. Förordnandet gäller under förutsättning 
att vederbörande genomgått erforderlig digital och fysisk utbildning före 
valdagen, 

2. Valsamordnaren ges delegation att vid behov utse ny ordförande eller vice 
ordförande. Valnämnden ska snarast informeras om förändringen.  

Sammanfattning 
Enligt valnämndens delegationsordning p. B.1 (VALN2021/2) ska valnämndens 
ordförande utse och förordna ordförande och vice ordförande i valdistrikt vid 
allmänna val. Valnämndens ordförande har valt att inte själv fatta detta beslut, 
varför det ska tas av nämnden istället. 

Utifrån tidigare erfarenheter som ordförande eller vice ordförande har posterna 
fördelats enligt skrivelsen ”Valdistriktens ordförande och vice ordförande valdagen 
2022”, daterad 2022-08-10. Beslutet gäller under förutsättning att vederbörande 
genomgått erforderlig digital och fysisk utbildning före valdagen. 

Uppstår det vakanser ska valsamordnaren snabbt kunna utse ny ordförande eller 
vice ordförande. Valnämnden ska i så fall informeras om förändringarna.  

__________ 
 
Kopia till: 
Valsamordnare, Pernilla Madesäter  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 56 Ärendenummer KS2022/665 

Beslut att utse rösträknare till valnämndens 
preliminära rösträkning 14 september 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Utse Camilla Wester, Astrid Thorsson, Sven Pihl och Agnetha Pihl-Skoog 
till rösträknare under den preliminära rösträkningen onsdagen den 14 
september 2022. 
 

2. Rösträknarna enligt ovan ska få 1 790 kronor i ersättning för arbetet som 
utförs under den preliminära rösträkningen. 

Sammanfattning 
Vid valnämndens preliminära rösträkning 14 september 2022 utgår fyra ledamöter 
på grund av att de är på valbar namnlista. Det finns därför behov av att utse 
ytterligare rösträknare till rösträkningen. 

De personer som utses till rösträknare har tillfrågats utifrån deras mångåriga 
erfarenheter som röstmottagare, ordförande eller vice ordförande.  

Ersättningen till respektive rösträknare motsvarar nämndledamöternas arvode för 
ett heldagssammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-10 

__________ 
 
Kopia till: 
Valsamordnare, Pernilla Madesäter  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 57 Ärendenummer KS2022/664 

Beslut om byte av vallokal 

Beslut 
Valnämnden beslutar att istället för lokalen på fritidsgården vid Västerleden ska ett 
klassrum på Enöglaskolan användas som vallokal i distrikt Enögla. 

Sammanfattning 
I samband med en genomgång av vallokalerna i Enköpings kommun tillsammans 
med Funktionsrätt Enköping framkom att lokalen på fritidsgården vid Västerleden 
inte var lämplig ur ett tillgänglighetsperspektiv. Den behöver därför bytas mot en 
lämpligare lokal. 

Valsamordnaren har tillsammans med fastighetsförvaltaren tagit fram en 
ersättningslokal, ett klassrum på Enöglaskolan. Lokalen uppfyller kraven för 
tillgänglighet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-08-10 

__________ 
 
Kopia till: 
Fastighetsförvaltare, Johannes Tjulin 
Valsamordnare, Pernilla Madesäter  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 58 Ärendenummer KS2022/269 

Förändring i riktlinje för röstmottagare 

Beslut 
Valnämnden beslutar att riktlinjen för röstmottagare, beslutad 2022-03-31, § 14, 
sista punkt under överskriften ersättningar förändras enligt följande:  

• Ingen ersättning ger för förtäringskostnader.  
• Ersättning ges för bil- och parkeringskostnader, om röstmottagarens fasta 

bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre kilometer från 
röstningslokalen. Ersättning betalas ut per kilometer utifrån bestämmelser 
om ersättning vid användande av egen bil i arbetet – BIA. Resa med 
kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om biljett eller kvitto lämnas 
in. Ersättning för parkeringsavgift utbetalas om röstmottagaren har rätt till 
ersättning enligt ovan. Parkeringsavgift ersätts för arbetspassets tid plus 
en timme.  

Sammanfattning 
Valnämnden beslutade den 31 mars 2022, § 14, att anta riktlinjen för 
röstmottagare. Då beslutades det hur ersättning för röstmottagare skulle utformas. 
Valnämnden beslutade då att ingen ersättning skulle utgå för bil-, parkerings- eller 
förtäringskostnad.  

Valnämnden har nu ändrat uppfattning och anser att röstmottagare ska få 
ersättning för bil- och parkeringskostnader. Därför måste riktlinjen för röstmottagare 
upp för beslut, där förändringen att ersättning för bil- och parkeringskostnader ska 
utgår för röstmottagare. Kostnaderna för ersättningarna finns med i valnämndens 
budget.  
 
__________ 
 
Kopia till: 
Valsamordnare, Pernilla Madesäter   
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Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 59 Ärendenummer KS2021/869 

Valsamordnaren informerar 

Beslut 
Valnämnden tar del av information samt uppdrar till förvaltningen att ha fler 
tjänstepersoner i tjänst under valdagen.  

Sammanfattning 
Valsamordnare Pernilla Madesäter informerar bland annat om att:  

- Det saknas material från valmyndigheten och postnord men materialet ska 
inkomma denna vecka.  

- Kungörelse ska ske en vecka innan valdagen den 11 september, vilken 
kommunikation ansvarar för. 

- Beredskap från tjänstemannahåll under valet är valsamordnare Pernilla 
Madesäter och valadministratör Eva Emanuelsson. Valnämnden diskuterar 
och anser att det bör vara fler tjänstepersoner i tjänst under valdagen. 

- Ordförande Pia-Lena Fromell ger information hur valdagen ska 
organiseras samt på vilket sätt valnämnden bör arbeta under valdagen 
samt förtidsröstningen. Ordförande informerar även om den preliminära 
rösträkningen på onsdag den 14 september 2022.  

__________  
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Paragraf 60 Ärendenummer KS2022/250 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  

__________ 
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