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Protokollet omfattar §§ 30-36
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per-Olov
Andréasson med Lena Sjöberg som ersättare
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VN-2014-00021

§ 30

Svar på revisionsrapport

Beslut
Valnämnden beslutar
att

anta valkansliets skrivelse som sitt eget yttrande till
kommunrevisionen, samt

att

överlämna svaret till kommunrevisionen

Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat
tillförlitligheten i genomförande av val. Den övergripande
revisionsfrågan har varit att bedöma om valnämnden säkerhetställer att
valet genomförs på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt.
Revisionens sammanfattande bedömning är att valnämnden genomfört
valet till Riksdag, kommun- och 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.
De har dock noterat ett antal förbättringsområden och lämnar därför i
bifogad rapport rekommendationer inom bl. a. följande områden:
•
•
•
•

Delegationsordning
Inspektion av vallokaler
Rekrytering av röstmottagare
Distribution av förtidsröster

Bilaga
•
•

Revisionsrapport -Tillförlitlighet i genomförande av val
Svar på revisionsrapport -Tillförlitlighet i genomförande av val

––––
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§ 31

Ekonomisk rapport

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna ekonomisk rapport

Bakgrund
Under 2014 hade valnämnden uppdraget att genomföra två val.
Europaparlamentet den 25 maj med förtidsröstningsperioden 7 maj – 25
maj där uppföljning gjordes direkt efter avslutat val för framtagande av
underlag för viss justering inför RKL-valen. Därefter genomförde
nämnden valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14
september med förtidsröstningsperioden 27 augusti – 14 september.
De mesta utav kostnaderna för EP-valet samt RKL-valet är redovisade i
rapporten. Det som i huvudsak tillkommer är kostnaderna för nämnden
samt valkansliet från oktober till december månad.
Nämnden ska genomföra aktiviteter så att de övergripande målen för
verksamheten kan uppnås.
Valnämnden har tre övergripande mål för sin verksamhet:
• Ekonomi i balans
• Nöjda brukare
• Hög säkerhet i valprocessen (valhemligheten)
Med ekonomi i balans avses att nämnden skall genomföra sina
uppgifter på ett sådant sätt att den årliga budgeten för verksamheten
hålls. Måluppfyllelsen redovisas årligen i årsredovisningen. För
verksamhetsåret 2014 bedöms valnämnden hålla sin budget.
Med nöjda brukare menas att de röstberättigade ska få god information
om valprocessen och att röstmottagare ska uppfatta valnämnden som en
god samarbetspartner. Ett av nämndens uppdrag var att informera
väljarna om var, när och hur de kan rösta och att kommunisera ut detta
med hjälp av kommunwebben samt annonsering i lokalpressen, vid två
val under 2014, enligt beslutad kommunikationsplan.
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Med hög säkerhet i valprocessen menas att inga fel skall uppstå i
samband med valen och att valhemligheten kan garanteras. För att detta
mål skulle uppnås har nämnden arbetat med tydliga rutiner och
utbildning av röstmottagarna i syfte att säkra deras kompetens. Inför
dessa två val rekryterades och utbildades 318st.röstmottagare. Utöver
dessa rekryterade nämnden även rösträknare som fick i uppdrag att
förstärka upp rösträkningen på valnatten på de större valdistrikten.
Dessa instrueras på plats i vallokalen. Fyra utbildningstillfällen är
genomförda under maj månad, där samtliga röstmottagare utbildades
valdistriktvis. I utvärderingen av genomfört EP-val framkom behovet
av ett informationstillfälle för ordförande samt vice ordförande inför
RKL-valen, dessa kallades till en informationsträff den 26 augusti för
genomgång inför RKL-valen.
Valkansliet föreslår valnämnden att besluta att godkänna den
ekonomiska rapporten.

Bilaga
• Ekonomisk rapport för valen 2014

––––
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Erfarenheter av valåret 2014

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

––––
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§ 33 Utbildning för ledamöter och ersättare i
nämnder och bolag mandatperioden 2015-2018
Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Utbildning där de förtroendevalda ges viktig information och kunskap
om rollen som förtroendevald såväl som den kommunala
organisationen. Anmälan senast den 17 december. Valnämndens
ledamöter delar med sig av informationen till de nytillkomna
ledamöterna i valnämnden inför mandatperioden 2015-2018.

––––
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§ 34

Uppföljning av internkontrollplan för 2014

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna uppföljningen av 2014 års internkontroll av
valnämndens arbete

Bakgrund
I enlighet med ”Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls kommun” har
varje nämnd ansvar 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.
Enligt valnämndens fastställda plan har kontroll utförts utifrån den riskoch väsentlighetsanalys som kansliet gjort tillsammans med nämnden.
Hög risk har bedömts för tillgången av röstmottagare samt rösträknare
till två val därför förbereddes rekryteringen i god tid. Annonsering
enligt nämndens kommunikationsplan.

Bilaga
• Valnämndens bruttolista 2014
• Rapport från besök av vallokaler vid EP-valet
söndagen 25 maj
• Rapport från besök av vallokaler vid RKL-valet
söndag 14 september
• Revisionsrapport - Tillförlitlighet i genomförande av val
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§ 35 Uppföljning av kommunikationsplan för 2014
Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Informations- och kommunikationsplanens syfte är att stödja nämndens
och valkansliets arbete med informationen och kommunikation kring
valet 2014.
Genom det kommunikativa arbetet ska Sundsvalls kommuns
målgrupper få kunskap om valet. Målgruppen ska veta att de kan rösta,
var de gör det och hur de gör det. De övergripande målen handlar om
att ge kunskap. Målgruppen ska ha kunskap om att använda sig av de
informationskanaler som finns, främst på webben. Valnämnden
ansvarar för infrastrukturen vid valet, d.v.s. lokaler, röstmottagare och
information om var, när och hur man röstar.
Valkansliets bedömning är att kommunikationsplanen har följts för att
nå ut med information om valen till väljarna. De medel som nämnden
avsatt för information och annonsering i valen 2014 har varit
tillräckliga.
Bilaga
• Kommunikationsplan för valnämndens arbete med 2014 års
allmänna val, samt val till Europaparlamentet
––––
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Utlämning samt återlämnande av iPads för
förtroendevalda

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Information till om hur utlämnandet samt återlämnandet av iPads
kommer att gå till i Sundsvalls kommun.

––––
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