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

Kommunstyrelsen 

Valet 2022 – Reviderad tidsplan inför valet 2022 

Förslag till valnämnden 
Valnämnden godkänner den reviderade tidplanen för 2022 

Ärendet 

Bakgrund 
Tids- och ärendeplanen är ett levande dokument och kommer behövas revideras 
allt eftersom nödvändiga beslut behöver tas.  

Ärendets beredning 
Tidsplanen för ärenden och beslut har reviderats utifrån senaste informationen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att tids- och ärendeplanen ska vara 
flexibelt utifrån de beslut som behöver tas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala- eller miljömässiga konsekvenser 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-12-01 
Tidsplan valnämnden, 2021-2022 
 
 
Hannu Högström 
Stabschef 
Enköpings kommun 

 
 
Pernilla Madesäter 
Social hållbarhetsstrateg 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen



Ärenden till valnämnd – tidsplan 
Detta är en lista över de beslutsärenden som bör gå till valnämnden och/eller KS/KF för beslut samt 
en beräkning över ungefär när i tid detta bör ske. Planeringen har tagits fram utifrån en 
processkartläggning. Där finns mer information om de olika ärenden som behöver tas fram. Viktigt 
att notera att ytterligare behov av beslut kan tillkomma utifrån valnämndens information, 
tidsplanering och eventuella juridiska förändringar etc.  

Ärende Tidplan Beslut 
OKTOBER   
Förslag om valdistrikt Senast sensommar 2021 (KF 

31/10) 
Beslut okt. 2021 KF 

DECEMBER   
Förslag Valnämndens budget Höst 2021 /enligt 

budgetprocess 
Beslut januari 2022 KF 

Förslag Valnämndens årsplan med 
aktiviteter 

December 2021 Beslut januari 2022 KF 

Sammanträdesplan för valnämnden  December 2021 Beslut 14 dec. 2021 
Förslag vallokaler, förtid och extra December 2021 Beslut 31 mars 2022 
Behörighet att administrera VALID  Beslut 27 januari 2022 
Verksamhetsberättelse + budget 
2021 

 Beslut 27 januari 2022 

JANUARI   
Förslag på kommunikationsplan Februari 2022 Beslut 3 mars/31 mars 
FEBRUARI   
Förslag på vallokaler inkl. 
förtidsröstning och 
institutionsröstning 

Februari 2022 Beslut 31 mars 

Förslag om öppettider Februari 2022 Beslut 31 mars 
APRIL   
Förslag på transport av valsedlar April 2022 Beslut 12 maj  
Beslut om delas röstlängd April 2022 Beslut 12 maj 
MAJ   
Förslag om förordnande av 
röstmottagare (extra?) 

Juni 2022 Beslut 9 jun eller 18 
augusti 

Ansvar för valsedlar och 
valsedlarnas ordning i röstnings- och 
vallokal 

Maj 2022 Beslut 9 juni 

Beslut om arvoden för 
röstmottagning 

Maj 2022 Beslut finns 

Förslag på dataskyddsombud  Beslut maj 2022 
JUNI   
Bemanning förtidsröstning Juni 2022 Beslut 18 augusti 
Bemanning valdagen Juni 2022 Beslut 18 augusti 
Återrapport av genomförda 
utbildningar för röstmottagare 

Augusti 2022  

Behörighet att kvittera ut 
förtidsröster 

 Beslut 18 augusti 



Onsdagsräkning (tjänsteskrivelser 
krävs ej, följ valmyndighetens 
manualer). Kungörelse krävs 
 

Onsdagen efter val Beslut ? 

AUGUSTI   
Delårsrapport Februari 2022/ Augusti 2022  
OKTOBER   
Uppföljning/utvärdering av valet Hösten efter val  
Inventering av förråd   
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