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Kallelse/Föredragningslista 
 

 

 

Valnämnden 
 

Tid: Måndagen den 12 oktober 2020 kl. 8:30 

Plats: Esplanden, Länken, Stadshuset 

Beslutsärenden   

1 Valnämndens rapport till Kommunstyrelsen för perioden 
januari-augusti 2020 

  

2 Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter   
3 Motion 10/2020: Umeå försökskommun för rösträtt vid 

16 år; Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen, (MP) 
  

4 Arkivbeskrivning för valnämnden   
5 Öppna data som ledningsstöd, inbjudan till seminarium   
6 Valnämndens verksamhetslokal   

Informationsärenden   

7 VN Informationsärenden 12 oktober 2020   

Anmälningsärenden   

8 Anmälningsärenden oktober 2020   
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 Kallelse/Föredragningslista 
Valnämnden 

Måndagen den 12 oktober 2020 kl. 8:30 
 

 

1 
Diarienr: VN-2020/00020 

Valnämndens rapport till Kommunstyrelsen för 

perioden 

januari-augusti 2020 
 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar 

att godkänna rapporten till kommunstyrelsen för perioden januari – augusti 

2020 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har upprättat en rapport för verksamhetsuppföljning för 

perioden januari – augusti 2020. Rapporten skickas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari – augusti 

2020 

Beredningsansvariga 
Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, ksdiarium@umea.se 

Dan Gideonsson 

Anette Sjödin  
 

 

mailto:ksdiarium@umea.se
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Valnämnden 
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Bilagor 
1. Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 

augusti.docx 
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Valnämnden 

Måndagen den 12 oktober 2020 kl. 8:30 
 

 

2 
Diarienr: VN-2020/00017 

Arbetsmiljöansvar och fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter 
 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar 

 

att fördela arbetsmiljöuppgifter inom valnämndens ansvarsområde till 

förvaltningschefen för stadsledningskontoret  

att uppdra till ordföranden att genomföra och dokumentera skriftlig 

fördelning     

att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med ett årshjul för hur 

nämnden kan följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska en fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

ske i organisationen för att det ska vara möjligt att bedriva ett aktivt 

arbetsmiljöarbete och därmed ta ett arbetsmiljöansvar. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och fördelar 

ekonomiska resurser till nämnderna så att arbetsmiljöansvaret kan 

fullgöras. Nämnderna ansvarar för arbetsmiljön inom sitt område och ger 

förutsättningar och arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef.  

Förvaltningschefen har övergripande uppgifter i egenskap av 

förvaltningschef men även uppgifter i egenskap av närmaste chef till sina 

underställda chefer och medarbetare. Arbetsmiljöuppgifterna ska sedan 

ges till den som har den bästa förutsättningarna att utföra uppgifterna och 

se till att de blir utförda, det vill säga chefer.  

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Protokollsutdrag KF 2019-01-28 
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Valnämnden 

Måndagen den 12 oktober 2020 kl. 8:30 
 

 

Beredningsansvariga 
Margaretha Alfredsson förvaltningschef Stadsledningskontoret 

Birgitta Forsberg personaldirektör 

 

Beslutet ska skickas till 
Personalnämnden   

 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag 
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Valnämnden 

Måndagen den 12 oktober 2020 kl. 8:30 
 

 

3 
Diarienr: VN-2020/00018 

Motion 10/2020: Umeå försökskommun för rösträtt 

vid 16 år; Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen, 

(MP) 
 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar  

 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad motion. I 

motionen yrkar Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP): 

 

att Umeå kommun ansöker om att i en nationell försöksverksamhet sänka 

rösträttsåldern i kommunalvalet 2022 och/eller 2026 till 16 år förutsatt att 

Demokratiutredningens förslag röstas igenom i riksdagen 

 

att stadsdirektören ges i uppdrag att se till att en sådan ansökan fullföljs. 

 

 

Valnämndens uppdrag är att fullgöra de uppgifter som ankommer på 

valnämnd samt ansvara för genomförande av val eller folkomröstning. 

 

Umeå kommun har en ung befolkning och anser att de unga ska vara med 

och påverka. Det gäller att hitta former för det så att arbetet kan bedrivas 

med kontinuitet och ha ett representativt deltagande. 

 

Kommunen lämnade ett yttrade över 2014 års Demokratiutredning ”Låt 

fler forma framtiden” (SOU 2016:5). När det gäller utredningens förslag om 

försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år skulle det enligt 

utredningen vara upp till varje kommun att ansöka om detta. Umeå 

kommun hade i sitt yttrande ingenting att invända mot det.  
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Valnämnden 

Måndagen den 12 oktober 2020 kl. 8:30 
 

 

För valnämndens del skulle en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder 

till 16 år innebära att antalet väljare till kommunvalet 2022 skulle öka med 

ungefär 2800 personer. I några valdistrikt skulle i så fall antalet 

röstberättigade öka så pass mycket att delad röstlängd skulle vara befogad. 

Uppskattningsvis skulle ytterligare tre till fem valdistrikt behöva två 

arbetslag för att hantera det ökade antalet väljare.  

Kostnadsökningen för detta beräknas till mellan cirka 270000 – 450000 

kronor i form av arvoden till röstmottagare. 

 

Riksdagen har ännu inte tagit ställning till Demokratiutredningens förslag. 

Så länge det inte finns något ställningstagande från riksdagen i sakfrågan 

om försöksverksamhet kring sänkt rösträttsålder i kommunalvalet bör inte 

heller kommunen ta ställning till att ansöka om att få vara försökskommun 

för detta. 

Beslutsunderlag 
Motion: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år  

Beredningsansvariga 
Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, ksdiarium@umea.se  

   

 

 

Bilagor 
1. 200518 - Motion (V) (MP) - Umeå försökskommun för rösträtt vid 16 

år.pdf 
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