
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-02-09 

 

Valnämnden 

Tid: Tisdagen den 9 februari 2021 kl. 08:30-10:30 

Plats: Esplanden, Stadhuset samt digitalt distansdeltagande 

Beslutande: Håkan Johansson (S) 
Kjerstin Widman (M) 
Lina Farhat (S) deltar på distans 
Lena Jonsson (S) deltar på distans 
Eric Bergner (C) deltar på distans 
Örjan Mikaelsson (V) deltar på distans 
Erik Selander (L) deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kjerstin Widman (M)   
  

 

Sekreterare:        §§ 1-7 

 Marie Sandström 

 

Ordförande:      

 Håkan Johansson (S) 

 

Justerare:      

 Kjerstin Widman (M) 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-02-09 

 

Anslaget har satts upp: 2021-02-22 

 

Anslaget tas ner: 2021-03-16 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Edberg (S) deltar på distans 

Christina Bernhardsson (S) deltar på distans 

Maja Westling (C) deltar på distans 

Helen Edlund (KD) deltar på distans 

 

 

Tjänstemän 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Peder Halläng 

Johan Gammelgård deltar på distans 

Erik Lindberg deltar på distans 
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Beslutsärenden 
 

§ 1 

Diarienr: VN-2021/00003 

Val av justerare för Valnämndens protokoll 2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att utse Kjerstin Widman (M), till justerare av valnämndens protokoll för 

2021. 

Ärendebeskrivning 

 

Att utse Kjerstin Widman (M), till justerare av valnämndens protokoll för 

2021. 
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§ 2 
Diarienr: VN-2021/00001 

Valnämndens rapport till Kommunstyrelsen för 

perioden januari - december 2020 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari till december 2020. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden redovisar ett underskott på -139 000 kr. 

 

Kommentar till årets resultat:  

Valnämndens budget för år 2020 baserades på kostnader för 

nämndssammanträden, IT-licenser och deltagande i nätverksträffar och 

seminarier. Det finns flera orsaker till underskottet. Nämnden har haft 

personalkostnader för inlånad personal från en annan kommunal 

verksamhet. Dessutom saknar nämnden en verksamhetslokal. Det har 

inneburit att nämnden har hyrt lagerutrymme av en extern hyresvärd. Den 

kostnaden är inte budgeterad och kvarstår så länge lokalfrågan inte är löst. 

För att uppfylla kommunens regler för ekonomistyrning behövde nämnden 

dessutom hålla ett extra sammanträde under hösten. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 

december 2020 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
Stadsledningskontorets ekonomienhet 

ksdiarium@umea.se 
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§ 3 
Diarienr: VN-2021/00004 

VN Uppföljning av internkontrollplan 2020 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2020 

 

att internkontrollplanen varit tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden ska följa upp föregående års internkontrollplan. 

 

Valnämnden fastställde 2019-10-02 internkontrollplan för 2020. I beslutet 

står att valnämndens verksamhet under 2020 skulle bestå av planering 

inför år 2021. 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
Stadsledningskontorets ekonomifunktion 
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§ 4 
Diarienr: VN-2021/00005 

VN Upphandlingsbehov 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa förslaget till upphandlingsbehov för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge samtliga nämnder i uppdrag att 

beskriva sitt upphandlingsbehov. För år 2022 kommer valnämnden 

framförallt att ha ett behov av att upphandla tjänster.  

 

Valnämnden har ett behov av transporttjänster för att köra ut valmaterial 

till val- och röstningslokaler i samband med valet i september. Efter valet 

ska materialet köras tillbaka till valnämndens lokaler. Vid EU-valet 2019 låg 

kostnaden för detta på 89 000 kr. Ett RKR-val (val till riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige) innebär högre kostnader i och med att det är betydligt 

mer material som ska transporteras.  

 

Valnämnden kommer också att ha ett behov av att sortera förtidsröster 

löpande under förtidsröstningsperioden (24 augusti – 11 september) samt 

under valdagens morgon få dessa utkörda till samtliga vallokaler i 

kommunen. Vid EU-valet 2019 var kostnaden för detta 166 000 kr. Antalet 

förtidsröster kommer att bli betydligt högre än vid EU-valet varför även 

kostnaden kommer att öka väsentligt. Vid EU-valet 2019 nyttjade 

valnämnden det centrala avtalet mellan SKL Kommentus och Postnord för 

sortering av förtidsröster.  

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
Stadsledningskontorets ekonomienhet 
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§ 5 
Diarienr: VN-2021/00006 

VN Investeringsbudget 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till investeringar 2022 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har upprättat ett förslag till investeringar för år 2022 på totalt 

700 000 kronor. 

 

Valnämndens verksamhet har de senaste åren varit föremål för stora 

förändringar. Förändringar i valprocessen från och med 2019 års val har 

medfört stora investeringsbehov med valnämndens mått mätt.  

 

Det mesta kommer att regleras under innevarande år men även under 

valåret 2022 kommer valnämnden att behöva göra vissa mindre 

investeringar. Det handlar framförallt om belysning till valsedelsborden i 

val- och röstningslokaler och sådant som kan underlätta hanteringen av de 

stora mängder material som hanteras i samband med valet samt även 

skydda materialet. Nämnden har även behov av att kunna tydliggöra hur 

väljarna ska röra sig, framförallt i de större valbyggnaderna, för att få ett 

bra flöde i vallokalerna. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens förslag till investeringar 2022 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
Stadsledningskontorets ekonomifunktion 
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§ 6 
Diarienr: VN-2020/00028 

Extra sammanträde för Valnämnden 11 mars 2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar att 

 

att ha ett extra sammanträde den 11 mars kl 08.30-10.30. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden är remissinsants för Delbänkande av 2020 års valutredning. 

För att besvara remissen behöver Valnämnden sammanträda. 

 

Beslutet ska skickas till 
Valnämndens ledamöter och ersättare. 
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Informationsärenden 
 

§ 7 

Diarienr: VN-2021/00007 

Informationsärenden 9 februari 2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationerna. 

Ärendebeskrivning 

Valnämndens verksamhetslokal 

Rekommendation att politiska möten genomför digitalt 

Personuppgiftsincidenter (GDPR)-rapport 2020 

Vallokaler – förändringar 
Projektet vallokaler i kommunala fastigheter 
Valmyndighetetens ställningstagande avseende anmälan om samtycke till 
kandidatur 
Valmyndighetens ställningstagande avseende avskärmning av platsen för valsedlar 
Valmyndighetens ställningstagande avseende röstmottagarnas utbildning 
Valmyndighetens ställningstagande angående tidsramar för ambulerande 
röstmottagning 
Valmyndighetens ställningstagande angående valsedlarnas ordning i 
valsedelställen 
Vallagskommittén – delbetänkande 
Valnämndens kansli – verksamhet 2021 
Behovsframställan 2022  

 


