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Sammanträdesdatum  
2021-02-16  

Valnämnd 
 

  
Justeringens plats och tid Klockan 10.00 den 22 februari 2021, Linbanegatan 12 
  
Avser paragrafer 1 - 6 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
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 2021-02-16 
Anslaget sätts upp 2021-02-23 
Anslaget tas ned 2021-03-17 
Sista dag att överklaga 2021-03-16 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Valnämnd 
  
Plats och tid Kungsängslilja, tisdagen den 16 februari 2021, klockan 13.00–14.20 
  
Beslutande Pia-Lena Fromell, Ordförande (M) 

Torbjörn Andersson, Vice ordförande (S) 
Tord Enström (NE) 
Angelika Bergfeldt (SD) 
Minna Thunberg (L), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare Peder Rinman (M), från och med ärende 4 (delegationsordningen) 

Laila Berglind (S) 
Karin Nilsson (S) 
Jesper Smith (SD) 

  
Övriga deltagare Cliff Sin Wai Lau, GIS-ingenjör, paragraf 3 

Johan Karlsson, strategisk samhällsplanerare, paragraf 3 
Per Ekegren, kansli- och utredningschef 
Malin Kvist, sekreterare/utredare 
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Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Torbjörn Andersson (S) utses till protokolljusterare.  

__________  
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Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 3 Ärendenummer VALN2019/15 

Information om preliminärt förslag till valdistrikt inför 
valet 2022 

Beslut 
Valnämnden tackar för informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Den 10 september 2019 paragraf 53  gav valnämnden 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en allmän översyn över samtliga 
valdistrikt och återkomma till nämnden med förslag. I uppdraget framkommer att 
1500-2000 personer per distrikt ska vara riktmärket, gärna med riktning mot 1500 
personer. Hänsyn ska även tas till nya bostadsområden som kan komma till. 

Med anledning av uppdraget tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till 
nya distrikt. Gruppen består av en utredare, GIS-ingenjör samt strategisk 
samhällsplanerare med kunskap inom befolkningsprognoser för Enköpings 
kommun.  

I dialog med valnämndens presidium har arbetsgruppen också fått medskicket att 
det var viktigt att ett preliminärt förslag till nya distrikt tas fram redan under 2020 för 
att eventuellt justeras inför slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige hösten 2021. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
När förslaget till nya valdistrikt tagits fram har hänsyn tagits, utöver uppdraget från 
valnämnden, till vallagen samt ett antal hänsynstagande som Valmyndigheten 
identifierat i en vägledning för kommunernas arbete med framtagande av nya 
distrikt:  

• Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det 
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 
000 röstberättigade.  

• Undantag till intervall får göras om det är ett geografiskt svårtillgängligt 
område eller om befolkningen väntas öka/minska kraftigt inom kort  

• Valdistrikten ska utformas så det inte bildas enklaver  
• Röstberättigade ska ha en bra väg till lokalen, till exempel inte passera en 

annan vallokal längs vägen 
• Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska och bestående 

landmärken, till exempel vattendrag, vägar. 
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• Valdistrikts gränser kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t. ex. 
kommunens statistikområden (det som nedan refereras till som NYKO) 

• Gränserna ska inte gå I sick-sack över andra gränser utan helst helt och 
hållet följa befintliga gränser.  

Utöver detta har utgångspunkten varit att förändringar av befintliga valdistrikt ska 
vara så små som möjligt för att påverkan på röstberättigade (till exempel att man 
ska få byta valdistrikt från förra valet) ska vara så liten som möjligt. Detta var en 
erfarenhet från Uppsala kommuns arbete med valdistriktsöversyner som de delgav 
i en intervju.  

I förslaget har ändringar främst motiverats av att distrikt är eller väntas bli för stora, 
för att göra distrikten mer logiska eller  för att distrikten ska sammanfalla bättre 
med NYKO. I det senare fallet, när gränser justeras för att följa kommunens 
statistikområden, så har det sällan haft någon större påverkan på de 
röstberättigade.  

Samtliga ändringarna finns sammanfattade i bilagan ” Sammanfattande tabell 
förslag till ändringar av valdistrikt inför valet 2022”.  

I det preliminära förslaget föreslås antalet distrikt ökas från 22 till 24 stycken. Tre 
nya distrikt förslås: Gånsta, Bredsand och Åkersberg. Gånsta och Bredsand är ett 
resultat av att distriktet Gånsta-Bredsand delats i två distrikt då det redan förra 
valet hade fler än 2000 röstberättigade. Distriktet Åkersberg är utbrutet från 
distrikten Fanna och Bergvreten, då särskilt Bergvreten annar väntas få för många 
röstberättigade nästa val. Utöver det som redan kommenterats föreslås vad som 
bedöms som medelstora förändringar i distrikten Lillkyrka, Kryddgården och 
Korsängen. Detta då gränserna justerats för att antalet röstberättigade ska falla 
bättre inom det intervall som gavs i valnämndens uppdrag.   

I övriga distrikt sker inga förändringar eller väldigt små som bedöms ha liten eller 
ingen påverkan på de röstberättigande.   

Värt att nämnas är att Västerleden S i förslaget lämnas orörd då det i nuläget ligger 
i den nedre delen av intervallet (1531). Men bedömningen är att distriktet behöver 
delas eller justeras inför valet 2026 med anledning av den stora ökning av antalet 
boende som väntas i området. 

Slutligen så är förslaget som överlämnas till valnämnden preliminärt. För att få en 
så långsiktigt hållbar valdistriktsindelning som möjligt behöver möjligheten finnas 
för eventuella justeringar i samband med att Valmyndigheten tar fram nya 
befolkningsunderlag under våren och Enköpings kommun tar fram nya prognoser. 



 Protokoll  7 (10) 

Sammanträdesdatum  
2021-02-16  

Valnämnd 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Enligt tidplan ska valnämnden få ett slutgiltigt förslag att ta ställning till i maj 2021 
för att därefter lämna över ett förslag till beslut till kommunfullmäktige inför beslut 
hösten 2021.Därför är också förslaget till beslut denna gång att valnämnden tackar 
för informationen. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Valnämndens tackar för informationen.  

__________  
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Paragraf 4 Ärendenummer VALN2021/3 

Valnämndens årsplan 2021 

Beslut 
Valnämndens årsplan år 2021, med redaktionella ändringar, antas.  

Beskrivning av ärendet 
Årsplanen beskriver den politiska ambitionen för 2021. Fokus ligger på de effekter 
som ska uppnås under året och som därmed banar väg för att KFs mål uppnås och 
att det allmänna valet 2022 genomförs på ett effektivt och korrekt sätt.  Årsplanen 
innehåller även nämndens budget och internkontrollplan.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Valnämndens verksamhet är av strategisk betydelse för att Enköpings kommun 
ska nå de mål som är satta av kommunfullmäktige i den långsiktiga planen 2020-
2023. Genom nämndens verksamhet skapas förutsättningar för korrekta och 
effektiva allmänna val. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
Valnämndens årsplan på ett tydligt sätt beskriver den politiska ambitionen, 
utgångslägen och målsättning för 2021. Planens upplägg och innehåll skapar goda 
förutsättningar för förvaltningen att arbeta vidare med målen genom en långsiktig 
verksamhetsplanering. Just långsiktigheten och att nämndens långsiktiga mål är 
satta till 2023 ger förvaltningen fortsatta möjligheter att både planera och följa upp 
de kommande årens arbete.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Valnämndens årsplan år 2021 antas.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige  
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Paragraf 5 Ärendenummer VALN2021/2 

Reviderad delegationsordning för valnämnden  

Beslut 
Valnämnden antar den föreslagna delegationsordningen, med redaktionella 
ändringar samt följande justeringar:  

• Stabschefen utses till delegat i punkten A1 
• Följande punkter i delegationsordningen stryks:  

• Utse ambulerande röstmottagare 
• Utse och förordna röstmottagare för förtidsröstning och 

institutionsröstning samt extra rösträknare. 
• Utse mottagningsgrupp för valnatten. 
• Besluta om riktlinjer och direktiv till valdistrikten avseende 

valnämndens mottagning av material på valnatten. 
• Förordna rösträknare för onsdagsräkningen. 
• Beslut om lokaler att använda vid förtidsröstning och på valdagen i 

valdistrikten 

Beskrivning av ärendet 
Valnämndens delegationsordning är inte anpassad till kommunens nuvarande 
tjänstemannaorganisation och befattningar och behöver därför revideras. 
Delegationsordningen har varit kortfattad och få beslut har omfattats av 
delegationsordningen varför så kallade verkställighetsbeslut  fattats på 
nämndnivå.  

Valnämndens delegationsordning har inte följt formatet för kommunens 
delegationsordning och inte heller haft samma beskrivning av regelverket som 
exempelvis kommunledningsförvaltningen.  

Delegationsordningen har även haft hänvisningar till funktioner inom 
kommunledningsförvaltningen som inte längre finns.  

__________ 
 
.  
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Paragraf 6 Ärendenummer VALN2021/1 

Revidering av valnämndens reglemente 

Förslag till kommunfullmäktige 
Valnämndens reglemente ändras enligt förslag 

Beskrivning av ärendet 
Valnämndens nuvarande reglemente innehåller hänvisningar till lagrum och 
tjänstebefattningar som inte längre finns. Det finns därför behov av att revidera 
delegationen. Vidare har reglementet uppdaterats så att det framkommer att 
nämnden får sammanträda på distans.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att reglementet var i behov av att 
revideras så att det är korrekt vad gäller hänvisningar och att det framkommer att 
nämnden har möjlighet att sammanträda på distans. I övrigt har reglementet enbart 
ändrats redaktionellt och det har nu samma utformning som kommunstyrelsens 
reglemente.   

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att ändringarna är nödvändiga 
och att de inte förändrar nämndens ansvarsområde.  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Valnämndens reglemente ändras enligt förslag 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
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