
 Protokoll  1 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-28  

Valnämnd 
 

  
Justeringens plats och tid Tisdagen den 4 maj 2022 klockan 10.00 
  
Avser paragrafer 18 - 24 
  
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 2022-04-28 
Anslaget sätts upp 2022-05-04 
Anslaget tas ned 2022-05-26 
  
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 28 april 2022, klockan 

13.00–13.32 
  
Beslutande Pia-Lena Fromell (M), ordförande 

Torbjörn Andersson (S), vice ordförande 
Tord Enström (NE) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Laila Berglind (S), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare Karin Nilsson (S) 

Jesper Smith (SD) 
  
Övriga deltagare Eva-Lena Lundholm, ekonomcontroller, § 20 

Charlotte Lindqvist, ekonomihandläggare, § 20 
Pernilla Madesäter, valsamordnare 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 

  



 Protokoll  2 (9) 

Sammanträdesdatum  
2022-04-28  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 

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

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

Information gällande valnämndens ekonomi ...................................................................................................... 5 

Beslut om tidsplan för valet, uppdatering ........................................................................................................... 6 

Redovisning av delegationsbeslut ...................................................................................................................... 7 

Valsamordnare informerar .................................................................................................................................. 8 

Övriga frågor ....................................................................................................................................................... 9 
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Sammanträdesdatum  
2022-04-28  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 18  

Upprop och val av protokolljusterare 

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

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-04-28  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 19  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-04-28  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 20 Ärendenummer KS2022/374 

Information gällande valnämndens ekonomi 

Sammanfattning 
Ekonomcontroller Eva-Lena Lundholm och ekonomihandläggare Charlotte 
Lindqvist uppdaterar om valnämndens ekonomi. Den stora förändringen jämfört 
med budgeten 2022 är att valnämnden har fått 400 000 kronor mer i statsbidrag.  

Tertialrapporten som innehåller en ekonomisk uppföljning kommer upp på 
kommande nämnd.  

__________ 
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Sammanträdesdatum  
2022-04-28  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 21 Ärendenummer KS2021/865 

Beslut om tidsplan för valet, uppdatering 

Beslut 
Valnämnden godkänner den tidplanen för 2022 med följande revideringar: 

- Under maj månad ska det vara beslut om förordnade, inte förslag om 
förordnade. 

- Inga beslut om bemanning i förtidsröstningslokal eller vallokal. 
- Beslut om behörighet att kvittera ut förtidsröstning ska beslutas den 9 juni. 
- Information och uppföljning om säkerhet, 9 juni och 18 augusti.  

Sammanfattning 
Tidsplanen för ärenden och beslut har reviderats utifrån senaste informationen. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att tids- och ärendeplanen ska vara 
flexibelt utifrån de beslut som behöver tas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Kommunledningsförvaltningen, 2021-12-01 
Tidsplan valnämnden, 2021-2022 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen  
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Sammanträdesdatum  
2022-04-28  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 22 Ärendenummer KS2022/247 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Valnämnden tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till valnämnden:  

- Beslut om deltagande på valkonferens, fattat av valnämndens ordförande den 8 
april 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-19 
Beslut, deltagande på valkonferens, 2022-04-08 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-04-28  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 23 Ärendenummer KS2021/869 

Valsamordnare informerar 

Beslut 
Valnämnden tar del av information. 

Sammanfattning 
Valsamordnare Pernilla Madesäter informerar om:  

- En annons om att personer kan anmäla intresse att vara röstmottagare gick ut på 
hemsidan och i tidningen för en vecka sedan. Just nu ligger antalet 
intresseanmälningar på 160 stycken. 

- Valmyndigheten har skickat ut information om pandemiberedskap, där vi behöver 
ta hänsyn till att smittspridningen kan öka.  

__________  
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Sammanträdesdatum  
2022-04-28  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 24 Ärendenummer KS2022/250 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor.  

__________ 
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