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Protokollet omfattar §§ 27-35
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sune
Uhlin med Veronica Österlund som ersättare

––––
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VN-2017-00007

§ 27

Länsstyrelsens beslut i valdistrikts- och
valkretsärendet

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutar om hur många mandat som
hela fullmäktige ska ha, men det är länsstyrelsen som beslutar
om antalet mandat för varje valkrets. I valkretsindelade
kommuner är 9/10 av mandaten fasta valkretsmandat och
resten är utjämningsmandat. Dessa regler gäller från och med
2018 års val.
Motion (KD) om införande av minskning av antalet valkretsar i
Sundsvalls kommun från 4 till 1 - återremitterat ärende (KS2016-00224-13) 26 juni 2017 beslutar Kommunfullmäktige att
avslå motionen, och de beslutar att kommunen indelas i två
valkretsar, Sundsvalls
 Första: Skön, Sundsvall
 Andra: Alnö, Njurunda, Tuna/Attmar, Stöde, Indal,
Selånger
Valnämnden beslutade den 24 januari 2017 att tillsätta en
arbetsgrupp, med uppgift att göra en översyn av
valdistriktsindelningarna samt benämnämningarna av dessa.
Arbetsgruppen har utrett indelningen inför allmänna valen
2018 och har föreslagit justeringar av gränser samt
namnändringar på flera av valdistrikten.
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Länsstyrelsen har beslutat om valdistriktsindelningen på
förslag från kommunfullmäktige.
Ärendet
Länsstyrelsen upphäver tidigare beslut om valkretsvaldistriktsindelning för Sundsvalls kommun och fastställer
Kommunfullmäktiges beslut att indela kommunen i två
valkretsar. Beslutet har fastställts av länsstyrelsen. enligt 4
kap. 13 §.§ 166. Vidare beslutar länsstyrelsen att Sundsvalls
kommun ska vara indelade i valdistrikt på det sätt som
framgår av bilagan. De valdistrikt som inte omfattas av
uppgifterna i bilagan ska kvarstå oförändrade.
Länsstyrelsen har uppmärksammats på några felbenämningar
på valdistrikt i beslutet och bifogar rättelse enligt 26§
förvaltningslagen, se bilaga.
Valnämnden att ta ställning till hur besluten kan komma att
påverka planeringen inför kommande valen 2018.
Bilagor
 Beslut_LS_Valkretsar&distrikt
 Rättelse från Länsstyrelsen av beslut

––––
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Inköp av remsräknare i vallokal

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Per-Olof Andréasson föreslog vid sammanträdet i november
att remsräknare skulle köpas in inför kommande val för att
underlätta rösträkningen i valdistrikten. Ingela Lindqvist fick i
uppdrag att se till att det blev utfört under 2017.
Ärendet
Kontorsservice har på uppdrag köpt in 55 remsräknare från
leverantör kommunen har avtal med och dessa kommer att
skickas ut med övrigt material till vallokalerna.
––––
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§ 29 Rapport från deltagande i SKL:s seminarier

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Valnämndsordförande samt valnämndssekreteraren
informerar nämnden om vad som sagts under de SKLseminarier de medverkat i; En trygg valrörelse,
videokonferens 11 december samt Val 2018 - utmaningar och
möjligheter, Östersund 18 januari, samt återkommer om
innehållet vid nämndens utbildningstillfälle vid nästa
sammanträde 14 mars.
––––
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VN-2017-00017

§ 30

Valnämndens Internkontrollplan för 2018

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna förslag till intern kontrollplan 2018 för
valnämndens verksamhet enligt bilaga samt

att

Internkontrollplanen lämnas till Koncernstaben
senast 30 jan 2018 samt

att

uppföljning sker i samband med den generella
uppföljningen av valen i oktober 2018.

Ärendet
I enlighet med Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls
kommun har varje nämnd ansvaret för att skapa en god intern
kontroll inom det egna ansvarsområdet. Varje nämnd ska
därför upprätta en årlig, eller flerårig plan, för uppföljning av
den interna kontrollen samt genomföra relevanta
kontrollåtgärder. Åtgärderna ska rapporteras till
kommunstyrelsen.
Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling 1991:900
Nämndernas ansvar för verksamheten 7 § Nämnderna ska var och

en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett
i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en
kommunal angelägenhet med stöd av 16 § har lämnats över till
någon annan. Lag (1999:621)

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa effektivitet,
säkerhet och styrbarhet. Syftet är också att undvika förlust och
förstörelse av tillgångar, att undgå allvarliga fel och brister och
att generera underlag för kontinuerliga förbättringar.
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Enligt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar ska
nämnder senast under januari månad fastställa en intern
kontrollplan.
Ärendet
Valnämnden beslutade inför valen 2014 en risk- och
väsentlighetsanalys för valnämndens arbete och utifrån denna
reviderat innehållet i Valnämndens bruttolista. Detta innebär
att valkansliet har gått igenom de arbetsmoment/aktiviteter
som de på valnämndens uppdrag kommer att utföra och sett
över vilka risker aktiviteterna är förenade med, samt vilka
åtgärder som bör vidtas för att undvika riskerna. Nämnden
gjorde vid novembersammanträdet en bedömning utifrån om
de är förenade med en låg, medel eller hög risknivå. Utifrån
bruttolistan har valnämnden beslutat om vilka aktiviteter
internkontrollen ska fokusera på under 2018.
I samband med valet 2018 planerar MSB att ha ökad
beredskap för att hantera eventuella hot mot målen för
Sveriges säkerhet. Enligt MSB finns det en risk för att det
svenska valet 2018 utsätts för påverkan av främmande makt.
Valnämnden lyfter detta i internkontrollplanen och följer MSB
rekommendationer för att minimera riskerna för bl. a.
desinformation och samverkar med koncernstabens
säkerhetsenhet samt kommunikationsenhet för att förebygga
påverkan mot valet 2018, där målsättningen är att ett
gemensamt förebyggande arbete ska säkerställa att valet
2018 inte utsätts för negativ yttre påverkan.

Förslag till uppföljning
Uppföljning sker i samband med uppföljning av valen i
oktober 2018.

Bilaga


Valnämndens Internkontrollplan 2018

––––
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VN-2018-00001

§ 31

Bemanning samt ersättning till
röstmottagare samt rösträknare i valen 2018

Beslut
Valnämnden beslutar
att

bemanna valdistrikten med sex st. röstmottagare i
vallokalen, varav en ordförande, en vice
ordförande samt fyra st. övriga röstmottagare,

att

valdistrikten får stöd av rösträknare enligt tidigare
utformad modell

att

ersättningen till ordförande i valdistrikt är 3500kr,

att

ersättningen till vice ordförande i valdistrikt är
2800kr,

att

ersättning till övrig röstmottagare i valdistrikt är
2200kr,

att

ersättningen för rösträknare i valdistrikt är 1000kr,

att

ersättning för reserver på valdagen på standbylista är 500 kronor,

att

reseersättningen fastställs till 18,50 kronor per mil,

att

reseersättning betalas ut för sträckan från vallokal
till kommunhuset tur och retur,

Bakgrund
I en vallokal ska det alltid tjänstgöra minst tre röstmottagare
samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller vice
ordförande, som fungerar som arbetsledare.
I senaste valen bemannades valdistrikten med sex st.
röstmottagare i vallokalen, varav en ordförande, en vice
ordförande samt fyra st. övriga röstmottagare, Under
supervalåret 2014 fick de större valdistrikten stöd vid
Justerandes signatur
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rösträkningen. De större valdistrikten, från 1500
röstberättigade, bemannades med två rösträknare, från 1300 1500 röstberättigade tilldelades en rösträknare som stöd
under rösträkningen. Valdistrikt med upp till 1300 bedömdes
själva hinna med rösträkningen med den befintliga
bemanningen.
Ärendet
Uppföljningsanalysen av valen 2014 visade att stödet från
rösträknarna var mycket uppskattat och välbehövd och
främjade nyrekrytering av röstmottagare. Valkansliet föreslår
nämnden att besluta om bemanning av valdistrikten enligt
2014 modell.
Vice ordförande i vallokalen delar i stor utsträckning
ordförandens ansvar och är ansvarig i vallokalen under
ordförandens raster. Tillsammans med ordförande ansvarar
vice ordförande för transport och redovisning av rösterna vid
mottagningen på valnatten efter att valdistriktet rapporterat in
valresultatet till valmyndigheten.
Valkansliet föreslår därför att ersättningen till vice
ordförandens höjs, inför kommande val från 2300kr till 2800kr.
Ersättningsnivån till ordförande föreslås höjas från 3300kr till
3500kr, för de övriga röstmottagarna föreslås en höjning från
2000kr till 2200kr. Alla röstmottagare måste genomgå en
obligatorisk utbildning för att få ett förordnande som
röstmottagare. Rösträknare utbildas i vallokalen. För de
rösträknare, som påbörjar sin tjänstgöring en timma innan
vallokalen stänger, och är behjälplig vid sortering samt räkning
av rösterna, föreslås en höjning av ersättningen från 800kr till
1000kr.
För reseersättning föreslås samma ordning som vid
föregående val. Reseersättning betalas ut för valnatten, när
rösterna lämnas i kommunhuset. Reseersättningen föreslås
vara 18,50 kronor per mil. Ersättningen betalas ut för sträckan
från och till vallokal till kommunhuset.
––––
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Gemensamma fikat på valdagen

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen och återkomma i ärendet för
beslut närmare valdagen

Ärendet
Nämnden diskuterar om formerna samt nivå för fikabidraget
till valdistrikten. Valnämndens sekreterare får i uppdrag att ta
fram ett förslag med utgångspunkt från de synpunkter som
framkommit under sammanträdet.
––––
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KS-2014-00785

§ 33

Genomgång av förbättringsförslag ur
revisionsrapport pwc 2014

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Efter RKL-valen var genomförda 2014 gjordes en granskning
av tillförlitligheten i genomförande av val av revisorer från pwc
på uppdrag av de förtroendevalda Den övergripande
revisionsfrågan har varit att bedöma om valnämnden
säkerhetsställde att valet genomförs på ett ändamålsenligt
och tillförlitligt sätt.Revisionens sammanfattande bedömning
var att valnämnden genomfört valet till Riksdag, kommunoch landstingsfullmäktige på ett i huvudsak ändamålsenligt
och tillförlitligt sätt. Revisionen har inte funnit några avvikelser
från föreskriven ordning som skulle kunna bli prövningsbart
utifrån vallagens bestämmelser om överklagande av val.
Ärendet
De har dock noterat ett antal förbättringsområden och lämnar
därför i bifogad rapport rekommendationer, i syfte att utveckla
inom några områden, enligt bilaga. Svar från valnämnden
lämnades till revisionen i december 2014 och valkansliet
föreslår nuvarande nämnd att notera informationen i pwcrapporten samt beslut i svarsskrivelsen. Beslutet som rör
förslaget att nämndsledamöterna ska besöka vallokalerna
under valdagen diskuterades och valnämndens sekreterare
får i uppdrag att komma med ett förslag på ett schema till
nästa nämndsammanträde.

Bilaga
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VN-2018-00002

§ 34

Valnämndens årsrapport för 2017

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna förslagen årsrapport 2017 enligt bilaga
samt

att

rapporten lämnas till Koncernstaben 19 januari

Bakgrund
Verksamhetens ekonomiska resultat följs upp regelbundet för
att förhindra att inte budgeten överskrids. Syftet med
redovisningen är att den ska ge en rättvis bild av
verksamhetens ekonomi och verksamhet resultat.
Revision av valnämndens processer genomfördes av pwc
efter valen 2014, resultatet visade att genomförande av valen
skett på ett ändamålsenligt och ett tillförlitligt sätt. I
valnämndens Internkontrollplan för valen 2018 går nämnden
igenom samt bedömer de ev. risker och hot som kan uppstå i
valprocesserna under valåret samt hur dessa ska minimeras.
Måluppföljning inom prioriterat område
Valnämnden har tre övergripande mål för sin verksamhet:
 Hög säkerhet i valprocessen (valhemligheten)
 Nöjda väljare
 Ekonomi i balans

Bilaga
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––––

§ 35

Övriga frågor

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Anders Persson(L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
valnämnden, Liberalerna kommer att utse ny ledamot i
valnämnden, för återstående delen av mandatperioden.
––––
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