
 Protokoll  1 (9) 

Sammanträdesdatum  

2019-05-14  

Valnämnd 

 

  

Justeringens plats och tid 2019-05-22, Linbanegatan 12 

  

Avser paragrafer 36 - 42 

  

Sekreterare  

 Anna Wilson 

  

Ordförande  

 Tommy Myrsell 

  

Justerande  

 Lars Wall 

  

  

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 2019-05-14 

Anslaget sätts upp 2019-05-24 

Anslaget tas ned 2019-06-15 

Sista dag att överklaga 2019-06-14 

  

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 

  
 

Beslutande organ Valnämnd 

  

Plats och tid Backsippa, Linbanegatan 12, tisdagen den 14 maj 2019, klockan 13.00–

16.00 

  

Beslutande Tommy Myrsell, Ordförande (M) 

Lars Wall, Vice ordförande (S) 

Christer Löthegård (C) 

Angelika Bergfeldt (SD) 

Laila Berglind (S), tjänstgörande ersättare 

  

Ej tjänstgörande ersättare Minna Thunberg (L) 

Jesper Smith (SD) 

  

Övriga deltagare Anna Wilson, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen 

Pia-Lena Fromell, Valsamordnare, Kommunledningsförvaltningen 

Eva Emanuelsson, Handläggare/konsult, Kommunledningsförvaltningen 
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2019-05-14  

Valnämnd 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Paragraf 36  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 

Mötet öppnas och till justerare utses Lars Wall. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Tommy Myrsell öppnar mötet. Upprop sker och justerar utses. 

__________  
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Paragraf 37  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 38 Ärendenummer VALN2019/17 

Transport av valsedlar till Länsstyrelsen i Uppsala 

Beslut 

1. Ordförande och vice ordförande i valnämnden transporterar valsedlarna till 

Länsstyrelsen i Uppsala län dagen efter valdagen den 27 maj 2019. 

2. Ordförande och vice ordförande i valnämnden transporterar valsedlarna till 

Länsstyrelsen i Uppsala län efter onsdagsräkningen den 29 maj 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Val till Europaparlamentet är den 26 maj 2019. Dagen efter valet, den 27 maj ska 

de räknande valsedlarna lämnas över till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt en 

bestämd tid i enlighet med överenskommelse med länsstyrelsen. Det är ordförande 

och vice ordförande i valnämnden som överlämnar valsedlarna. Efter den 

preliminära rösträkningen, den så kallade onsdagsräkningen den 29 maj ska även 

de valsedlarna lämnas över till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt 

överenskommelse. 

Valsamordnare Pia-Lena Fromell redogör för ärendet. 

__________  
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Paragraf 39 Ärendenummer VALN2019/18 

Onsdagsräkning Europaparlamentvalet 2019 

Beslut 

1. Valnämndens preliminära rösträkning av förtidsröster ska ske onsdagen den 29 

maj 2019 i Kommunhuset. 

2. Sammanträdet kungörs på kommunens digitala anslagstavla. 

3. Åhörare hänvisas till angiven plats i lokalen och förväntas delta på ett sådant 

sätt att det inte stör rösträkningen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen ansvarar för granskningen av alla förtidsröster. 

På onsdagen efter valet räknar valnämnden för första gången de förtidsröster som 

inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning kallas för 

valnämndens preliminära rösträkning. 

Röster som räknas är främst brevröster och röster från ambassader, samt 

förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen. 

Valnämndens preliminära rösträkning är ett offentligt sammanträde. 

 

Valsamordnare Pia-Lena Fromell redogör för ärendet. 

__________  
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Paragraf 40  

Information inför valet till Europaparlamentet 2019-05-
26  

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

- Åsikt inkommer om att pappställen till röstsedlarna är sköra och det finns förslag 

om att investera i träställ inför nästa val. Liknande praktiska frågor hänvisas till Pia-

Lena Fromell. 

- Förtidsröstningen går bra och röstmottagarna är nöjda. Merparten av röstningen 

har skett på kommunhuset. Det finns även ambulerande röstmottagare och 

drygt tio stycken hembesök är inbokade. 

- Praktiskt information på valdagen. Valnämndens ledamöter träffas klockan 7.30 

vid kommunhuset. Planering av dagen och kvällen sker utifrån förutsättningar på 

valdagen. 

- Bemanningen kring förtidsröstningen är klar och fungerar. För valdagen finns ett 

fåtal reserver till Enköping centrum, däremot saknas reserver till distrikten på 

landsbygden. 

- Utbildningar sker som planerat den 22 maj och 23 maj. 

- SVT kommer att delta för enkätundersökning i vallokalen i Hummelsta. 

__________  
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Paragraf 41  

Återkoppling från besök i vallokaler- tillgänglighet
  

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Tommy Myrsell återkopplar från besöken som har skett i de olika lokalerna utifrån 

ett tillgänglighets perspektiv. Närvarande vid besöken var Tommy Myrsell, Eva 

Emanuelsson, en tjänsteman från fastighetsavdelningen samt Katarina 

Lindberg (Funktionsrätt Enköping).   

De besökte ett flertal lokaler och en genomgående synpunkt var att det fanns 

en för hög kant vid dörren där ramperna slutade.   

Åtgärder äskades för Bergvretenskolan, Grillbyskolan, V-boden och 

bygdegårdarna. Bristerna kommer att åtgärdas innan valdagen. Byte av vallokal 

inom Bergvretenskolan. 

__________  
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Paragraf 42  

Övriga frågor 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Tommy Myrsell och Lars Wall återkopplar från träffen med partierna den 9 maj. 

Informationsmaterial är skickat till de partier som var inbjudna. 

__________ 


