
 Protokoll  1 (12) 

Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

Valnämnd 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, måndagen den 19 september 2022 klockan 14.00 
  
Avser paragrafer 68 - 75 
  
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 2022-09-15 
Anslaget sätts upp 2022-09-19 
Anslaget tas ned 2022-10-11 
  
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 15 september 2022, 

klockan 13.00–14.02 
  
Beslutande Pia-Lena Fromell, Ordförande (M) 

Torbjörn Andersson, Vice ordförande (S) 
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) 
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Övriga deltagare Eva-Lena Lundholm, controller , § 70 
Charlotte Lindqvist, controller, § 70 
Åsa Olsson, kansli- och utredningschef 
Pernilla Madesäter, valsamordnare 
Eva Emanuelsson, valassistent 
Helena Löfgren, kommunsekreterare 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
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Paragraf 68  

Upprop och val av protokolljusterare 

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

__________  
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Paragraf 69  

Godkännande av föredragningslista 

Valnämndens beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:  

− Utredning angående röstning i valdistrikt Lillkyrka, § 74.  

__________  
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Paragraf 70 Ärendenummer KS2022/374 

Beslut om valnämndens delårsrapport augusti 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner delårsrapporten augusti 2022.  

Sammanfattning 
En delårsrapport per augusti 2022 med uppföljning av ekonomi, mål och 
internkontroll har upprättats. Uppföljningen har skett av 
kommunledningsförvaltningens valsamordnare, kansli- och utredningschef och 
ekonomicontroller.  

Den ekonomiska uppföljningen är gjord och redovisar kostnader för inköp av 
material, lokalhyror, fasta lönekostnader fram till den 31 augusti 2022. Övriga 
kostnader som kommunikation, arvode, andra lönekostnader och transporter är 
inte sammanställda och analyserade ännu. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att budgeten över året kommer att hållas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 
Delårsrapport augusti 2022 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen  
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Paragraf 71 Ärendenummer KS2022/663 

Svar på revison - mutor och jäv  

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att anta kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad den 15 september 2022, som sin egen och överlämnar det till 
kommunstyrelsen för hantering. 

Sammanfattning 
PwC har ar på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna samt 
lekmannarevisorerna gjort en granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och 
de kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och 
korruption. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens och de 
kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption 
är ändamålsenligt. 

Efter genomförd granskning lämnar revisionen följande rekommendationer till 
nämnderna: 

− Tillse att risken för jäv, mutor och korruption beaktas i riskanalys och den 
interna kontrollplanen samt att dessa risker är nämndspecifika.  

− Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korruption 
till tjänstepersoner/ chefer och förtroendevalda exempelvis vid 
arbetsplatsträffar och workshops. Viktigt att dessa utbildningar medför en 
medvetandehöjning kring begreppen mutor och korruption och ökar 
förståelsen för respektive förvaltnings verksamhetsspecifika risker inom 
området. 

Av PwC:s revisionsrapport framgår att valnämnden inte varit en del av 
granskningen, varför nämnden egentligen inte berörs av revisionens synpunkter 
och rekommendationer. Valnämnden har ingen egen förvaltning utan det ligger på 
kommunstyrelsen att tillse att löpande utbildningar etc. ges till tjänstepersoner. 
Samtliga förtroendevalda får utbildning kring korruption, mutor och jäv i starten av 
den nya mandatperioden.  

Valnämnden bör dock även sörja för att en sådan utbildning, men inriktad på just 
riskerna vid ett val, hålls för de förtroendevalda i samband med valår. 

I valnämndens nuvarande internkontrollplan finns risken för extra val upptagen  
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men i framtida internkontrollplaner bör risken för omval tas upp. I det ingår att 
förvaltningen och valnämndens ledamöter är väl förtrogna med, och följer, gällande 
lagar och regler som rör korruption, mutor och jäv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-15 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, KS 2022-05-24, § 133  
Missiv, Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption, 2022- 
02-07 Revisionsrapport 
Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption, november 2021 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
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Paragraf 72 Ärendenummer KS2022/732 

Diskussion och reflektion om valet 2022 

Sammanfattning 
Valnämnden diskuterar valet 2022. De diskuterar bland annat:  

− Utvärdering kring valet 2022.  
− Röstmottagarnas arbete och ansvar samt utbildningarna för 

röstmottagaren.  
− Valkuvertens och fönsterkuvertens dåliga klister.  
− Bemanningen ute i förtidsröstnings- och vallokalerna.  
− Ventilationerna, både på Linbanegatan samt ute i vallokal- och 

förtidsröstningen bör säkerställas att den är påslagen.  
− Checklista för allt praktiskt som ska genomföras.  
− Tidigare rekrytering av röstmottagare samt ordförande och vice 

ordförande.  
− Ta med ordförande och vice ordförande i diskussioner tidigare i 

planeringen.  
− Förbättring angående schemaläggningen för röstmottagarna 

__________  
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Paragraf 73 Ärendenummer KS2022/247 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Valnämnden tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats och redovisas till valnämnden:  

− Beslut om informationsinsatser med anledning av fel i röstkort, fattat av 
ordförande Pia-Lena Fromell den 31 augusti 2022 

− Beslut om förordnande av röstmottagare, ordförande och vice ordförande, 
fattat av valsamordnare Pernilla Madesäter den 1 september 2022 

− Beslut om förordnade av röstmottagare, fattat av valsamordnare Pernilla 
Madesäter den 1 september 2022 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-07 
Delegationsbeslut, informationsinsatser, 2022-08-31 
Delegationsbeslut, förordnade av ordförande och vice ordförande, 2022-09-01 
Bilaga 1, ordförande och vice ordförande valdagen 
Delegationsbeslut, förordnade av röstmottagare, 2022-09-01 
Bilaga 1, förteckning av röstmottagare 

__________  
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Paragraf 74 Ärendenummer KS2022/745 

Utredning angående röstning i valdistrikt Lillkyrka 

Beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda varför valsedlar för 
ett par partier inte lades fram i valsedelställen i Lillkyrkas vallokal förrän vid 
lunchtid under valdagen, 
 

2. utredningen ska återrapporteras till valnämnden senast 17 november 
2022. 

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. Efter påpekande från 
väljaren upptäcktes detta och de aktuella valsedlarna lades fram i valsedelstället. 
Ordförande ska enligt väljaren ha antecknat händelsen i protokollet. Händelsen bör 
utredas av kommunledningsförvaltningen för att säkerställa att inget otillbörligt 
skett. 

Det har även framkommit att valsedlar inte fanns för ”Nystart Enköping” och därför 
bör även det ingå i utredningen.  

__________  
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Paragraf 75 Ärendenummer KS2022/250 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Angelika Bergfelt (SD) frågar om ersättningen gällande valdagen.  

Pia-Lena Fromell (M) svarar att det läggs in ett sammanträde för den 11 september 
och ett sammanträde för den 12 september.  

Tord Enström (NE) säger att han misstänker valfusk i Romberga, där en parti-
medlem gått fram och pratat med en väljare på ett annat språk och lämna ut 
valsedlar utanför vallokalen. Därefter gick väljarna inte fram till valsedelstället i 
vallokalen utan direkt till valbåset.  

Pia-Lena Fromell (M) säger att den frågan är mer en partifråga om valsedlar ska 
delas ut eller inte vid vallokalerna och inte en fråga för valnämnden. Valnämnden 
har ansvar för att se till att väljare kan rösta utan påverkan från politiska partier, 
både utanför vallokal, i kö till vallokal samt inne i vallokal. 

 __________ 
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