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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Valnämnden 

Förändrade sammanträdesdagar för valnämnden 2022 

Förslag till valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att:  

1. Upphäva sammanträdesdag den 1 december 2022, antaget den 14 
december 2021, § 19.  
 

2. Valnämnden sammanträder den 17 november 20222 och den 15 
december 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden beslutade den 14 december 2022, § 19 om en sammanträdesplan för 
2022. Nu har det framkommit ändrade förutsättningar. Därför behöver 
sammanträdesplanen för valnämnden förändras.  

I enlighet med kommunstyrelsens årsplan ska samtliga nämnder besluta om deras 
oktoberrapport senast den 21 november 2022. Kommunstyrelsens beslutade även 
på deras senaste sammanträde den 24 maj 2022 att revidera tidsplan 2022 för 
kommunfullmäktiges årsplan, så att beslut om budget och taxor tas i november 
2022 istället för i juni 2022.  

I och med dessa förändringar behöver valnämnden sammanträda den 17 
november för att hinna besluta om oktoberrapporten innan den 21 november 2022 
samt sammanträda den 15 december 2022 för att besluta om valnämndens 
årsplan och budget för 2023 efter att kommunfullmäktige beslutat om budget i 
slutet av november. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget att valnämnden håller ett extra sammanträde 2022 innebär en ökad 
kostnad på 12 000 kronor. Kostnaden för det extra sammanträdet ryms inom 
befintlig ram.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-31 
Protokollsutdrag, valnämnden, 2022-12-14, § 19 
 
 
 
Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun 

 
 
 
Johanna Sköld  
Kommunsekreterare 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Valsamordnare  
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Sammanträdesdatum  
2021-12-14  

 

Valnämnd 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 19 Ärendenummer KS2021/853 

Sammanträdesdagar för valnämnden 2022 

Beslut 
Valnämnden sammanträder följande torsdagar 2022, med start klockan 13.00:  
27 januari, 3 mars, 31 mars, 28 april, 12 maj, 9 juni, 18 augusti, 15 september,  
1 december.  

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2022 för valnämnden. Datum för sammanträdesplanen har tagits fram i beaktande 
till att det är valår och ekonomiavdelnings tidsplan för ekonomiska uppföljningar. 
Sammanträdesplanen har tagits fram i dialog med ekonomiavdelningen, 
kommunens valsamordnare och valnämndens ordförande. 

Arvodeskostnaden för ett sammanträde beror dels på hur många 
arvodesberättigade som deltar på sammanträdet och dels på om dessa ledamöter 
arvoderas med ett heldagsarvode (sammanträden över fyra timmar) eller ett 
halvdagsarvode (sammanträden under fyra timmar). Eftersom det är valår år 2022 
har antalet sammanträden utökas och valnämnden sammanträder nio gånger 
under 2022. Den uppskattade kostnaden för ett sammanträde med valnämnden 
med halvdagsarvode är 11 400 kronor. Den uppskattade kostnaden för de nio 
sammanträden med valnämnden blir då totalt kronor 102 600 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-11-30  
Bilaga 1, Valnämndens beredningsstruktur, 2021-12-01 

__________ 
 
Beslut skickas till: 
Kommunsekreterare  
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