
 Protokoll  1 (6) 

Sammanträdesdatum  
2022-08-29  

Valnämnd 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, torsdagen den 1 september 2022 klockan 09.45 
  
Avser paragrafer 61 - 64 
  
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 2022-08-29 
Anslaget sätts upp 2022-09-01 
Anslaget tas ned 2022-09-23 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

 

Beslutande organ Valnämnd 
  
Plats och tid Backsippa, Linbanegatan 12, måndagen den 29 augusti 2022,  

klockan 09.00–10.25 
  
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) 
Laila Berglind (S) 
Karin Nilsson (S) 
Jesper Smith (SD) 

  
Övriga deltagare Pernilla Madesäter, valsamordnare 

Eva Emanuelsson, valadminstratör 
Cecilia Toresäter, tillförordnad stabschef 
Åsa Olsson, kansli- och utredningschef 
Emma Larsson, kommunikatör 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum  
2022-08-29  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 

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

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

Avstämning inför valet 11 september 2022 ........................................................................................................ 5 

Övriga frågor ....................................................................................................................................................... 6 
 
 



 Protokoll  3 (6) 

Sammanträdesdatum  
2022-08-29  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 61  

Upprop och val av protokolljusterare 

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

Justeringen sker på torsdag den 1 september 2022 klockan 09.45.  

__________  



 Protokoll  4 (6) 

Sammanträdesdatum  
2022-08-29  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 62  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-29  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 63 Ärendenummer KS2021/869 

Avstämning inför valet 11 september 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Ordförande Pia-Lena Fromell (M) har i samråd med vice ordförande Torbjörn 
Andersson (S) kallat in till dagens extra valnämndssammaträde på grund av 
händelser i samband med förtidsröstningslokalernas öppnande. 

Valnämnden och kommunledningsförvaltningen diskuterade bland annat att 
partiföreträdare inte kunde lämna namnvalsedlar vid en lokal innan den hade 
öppnat, att det förekommit fel adress på röstkort, att röstmottagare inte tagit emot 
röstande i kö, schemaläggningen, lokalernas anpassningar, antalet röstmottagare 
och bemanningsbeläggningen.  

Mötet kommer fram till att åtgärder bör vidtas, bland annat följande:  

- Fokus på utbildning för röstmottagare inför valdagen.  

- Kansli- och utredningschef Åsa Olsson och kommunjurist Maria Ekblad 
kommer att arbeta mer operativt i valkansliet.  

- En internutbildning för att utbilda röstmottagare planeras.  

- Fler tjänstemän kommer arbeta praktiskt under valhelgen, lördagen den 10 
september 2022 och söndagen den 11 september 2022.   

- Kommunikationspaket tas fram för att informera de medborgare som fått 
röstkort med fel adress. 

- Information kommer ges till kommunstyrelsen tisdagen den 30 augusti 
2022 angående valet 2022. Ordförande Pia-Lena Fromell och kansli- och 
utredningschef Åsa Olsson deltar.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-29  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 64 Ärendenummer KS2022/250 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  

__________ 
 


	Upprop och val av protokolljusterare
	Valnämndens beslut

	Godkännande av föredragningslista
	Beslut

	Avstämning inför valet 11 september 2022
	Valnämndens beslut
	Sammanfattning

	Övriga frågor
	Sammanfattning


