
 Protokoll  1 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-11-17  

Valnämnd 
 

Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 22 november 2022, klockan 09.30 
  
Avser paragrafer 76 - 81 
  
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 2022-11-17 
Anslaget sätts upp 2022-11-22 
Anslaget tas ned 2022-12-14 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 

 

Beslutande organ Valnämnd 
  
Plats och tid Kungsängslilja, Linbanegatan 12, torsdagen den 17 november 2022, klockan 

13.00–13.52 
  
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) 
Minna Thunberg (L) 
Karin Nilsson (S) 
Jesper Smith (SD) 
 

Övriga deltagare Eva-Lena Lundholm, controller 
Charlotte Lindqvist, controller 
Josefin Yesilbag, kommunikatör 
Emma Larsson, kommunikatör 
Pernilla Madesäter, valsamordnare 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
Helena Edin, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum  
2022-11-17  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 76  

Upprop och val av protokolljusterare 

Valnämndens beslut 
Upprop genomförs och Torbjörn Andersson (S) utses till protokollsjusterare. 
Justering sker på tisdag den 22 november 2022, klockan 09.30.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-17  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 77  

Godkännande av föredragningslista 

Valnämndens beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-17  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 78 Ärendenummer KS2022/374 

Beslut om valnämndens oktoberrapport 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner den ekonomiska rapporten, oktober 2022. 

Sammanfattning 
Valsamordnare har tillsammans med ansvarig controller gjort en analys av 
budgeten för 2022. Valnämnden har en budget på 1,0 miljoner kronor och 
prognosen för helåret visar ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Den negativa 
avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat kopplat till löner och 
arvoden. Årsarvodet till ordförande och vice ordförande har höjts under valår, det 
har varit fler sammanträden och högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst för 
nämnden samt högre kostnader för administrativt stöd. Arvoden till röstmottagarna 
har ökat till följd av stärkt bemanning i alla röstnings- och vallokaler och behov av 
fler schemalagda timmar i förtidsröstningslokalerna. Övrigt som bidrar till 
avvikelsen är att behovet av valmaterial varit större än budgeterat och kostnaderna 
för sortering av förtidsröster har ökat på grund av att fler har förtidsröstat, cirka 
1500 personer. Bidraget från Valmyndigheten blev 0,4 miljoner kronor högre än 
budgeterat vilket bidrar till att minska underskottet.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer orsakerna till att underskottet till viss del 
var oförutsett, såsom kostnaderna för PostNord, inköp av valmaterial samt den 
ökade bemanningen både i förtidsröstningen och på valdagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-10  
Ekonomisk rapport, valnämnden oktober 2022 

__________ 
 
Kopia till: 
Controller, Eva-Lena Lundholm 
Valsamordnare, Pernilla Madesäter  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-17  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 79 Ärendenummer KS2022/745 

Utredning angående röstning i valdistrikt Lillkyrka 

Beslut 
Valnämnden beslutar att inte vidta några åtgärder med anledningen av att 
valsedlarna för ”Lokala partier i Uppsala län” och ”Nystart Enköping” inte lades 
fram förrän klockan 12.30 i Lillkyrkas vallokal på valdagen.  

Sammanfattning 
Under kvällen på valdagen 11 september 2022 fick kommunledningsförvaltningen 
information från en väljare att valsedlarna för ”Lokala partier i Uppsala län” vid 
lunchtid inte fanns i valsedelstället i Lillkyrkas vallokal. Anders Wikman (NE) har 
även fått information om att även ”Nystart Enköpings” valsedlar inte ska ha legat 
framme och att när det kommenterades lades en väldigt tunn bunt ut. Valnämnden 
beslutade den 15 september 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
händelsen. Utredning finns i den bifogade tjänsteskrivelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-02 
Utdrag, Protokoll vallokal, 2022-09-11 
Protokollsutdrag, valnämnden, 2022-09-15, § 74 
Mejl från väljare, inkommet klockan 21:37, 2022-09-11 
Mejl från Anders Wikman (NE), inkommet klockan 12:26, 2022-09-15 

__________ 
 
Kopia till: 
Väljaren som anmält händelsen, för kännedom 
Anders Wikman (NE), för kännedom   
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Sammanträdesdatum  
2022-11-17  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 80 Ärendenummer KS2022/175 

Återrapport kommunikationsplan valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden uppdrar till ordförande Pia-Lena Fromell, kommunikatör Emma 
Larsson och kommunikatör Josefin Yesilbag att delta på kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 november 2022 för att redovisa vilka åtgärder som vidtogs 
enligt kommunikationsplanen. 

Sammanfattning 
Ett ledamotsinitiativ från Anders Wikman (NE) inkom till kommunstyrelsen den 2 
februari 2022, § 55 som handlade om hur kommunen informerade medborgarna 
inför hösten val.  

Kommunstyrelsen fick den 24 maj 2022, § 113 en redovisning på den 
kommunikationsplan som valnämnden antog den 31 mars, § 10. 
Kommunikationsplanen beskrev såväl allmänna kommunikationsinsatser samt de 
insatser som syftar till att uppfylla det uppdrag som fastställts i 
kommunikationsplanen om ett ökat valdeltagande för förstagångsväljare samt 
väljare från grupper och områden där valdeltagandet kan förväntas bli lågt. 
Budskapet var att all kommunikation från Enköpings kommun ska vara partipolitiskt 
neutral och syfta till att uppmärksamma valet 2022 och på så vis bidra till ett högt 
valdeltagande utifrån ett demokratiperspektiv.  

Budskap var bland annat att: Varje individs röst är viktig – det är ett sätt att 
påverka! Kanaler där informationen kommer finnas är annonser i tryckt media, 
sociala medier, flyers, externa och interna hemsidan, digitala skärmar på 
strategiska platser med mera. Målgrupperna var alla invånare i Enköpings kommun 
som är 18 år och äldre, invånare i områden med lägre valdeltagande: Enögla, 
Fjärdhundra, Hummelsta, Romberga, Västerleden N, Västerleden S, unga vuxna 
(förstagångsväljare), väljare med annat modersmål än svenska, medarbetare inom 
Enköpings kommun, potentiella röstmottagare och utlandssvenskar. 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2022, § 113 då att:  

1. Ledamotsinitiativet anses besvarat. 
2. Den planerade uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen under hösten 

2022 och att det då framgår vilka åtgärder som vidtogs enligt 
aktivitetsplanen.  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-17  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Eftersom valnämnden har ett ansvar att bedriva val och kommunikation kring det 
får kommunstyrelsens beslut tolkas som en förfrågan till valnämnden att för 
kommunstyrelsen presentera genomförda aktiviteter. Samtliga aktiviteter som stod 
i kommunikationsplanen genomfördes under valet 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-09 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens, 2022-05-24, § 113 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
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Sammanträdesdatum  
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 81 Ärendenummer KS2022/250 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Angelika Bergfeldt (SD) frågar angående ersättning på valdagen.  

Valsamordnare Pernilla Madesäter och Pia-Lena Fromell (M) förklarar att det nu i 
november framkommit ett beslut som beskriver vilken ersättning som ska betalas 
ut till valnämndens ledamöter för valdagen. Därför måste detta rättas till i 
kommande arvodes- och möteshantering.   

__________ 
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