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Protokollet omfattar §§ 1-9
Justeras

Rose-Marie Antonic
Ordförande

Ingela Lindqvist
Sekreterare

Jan Heijbel
Justerare
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med
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Sammanträdesdatum
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Anslagsdatum
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Koncernstaben 595B
Anslaget tas ned tidigast
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Heijbel med
Ulla Grelsson som ersättare

––––

Justerandes signatur
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Presentation av valnämndsledamöterna

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ordförande hälsar alla välkomna och närvarande ledamöter samt
sekreterare presenterar sig för varandra

––––

Justerandes signatur
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VN-2017-00001-1

Genomförande av allmänna val och val till
Europaparlamentet

§2

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Valnämndens dokument Genomförande av allmänna val och val till
europaparlamentet beskriver Sundsvalls kommuns rutiner för att
genomföra val till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige, samt
för att genomföra val till Europaparlamentet.
Dokumentets syfte är att beskriva de arbetsuppgifter valkansliet har att
utföra under en valperiod. Dokumentet bygger på de rutiner som har
tillämpats vid de senaste valen. De rutiner som beskrivs ska ses som
levande och revideras inför varje val. Dokumentet beskriver de ärenden
valnämnden ska hantera under en valperiod. Ledamöterna informeras
om att nämndens reglemente samt protokollen finns att ta del av på
kommunens hemsida sundsvall.se

Bilaga
Genomförande av allmänna val och val till europaparlamentet

––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VN-2017-00002-1

§3

Attesträtt för resterande mandatperioden
2017-2018

Beslut
att
utse valnämndens sekreterare Ingela Lindqvist, till
attestant och som ersättare till henne utse valnämndens ordförande
Rose-Marie Antonic och vice ordförande Stefan Aronson med rätt att
attestera fakturor upp till (18) basbelopp och attestera
arvodesutbetalningar till röstmottagare, samt
att
för de fakturor som berör valnämndens sekreterare utse
valnämndens ordförande Rose-Marie Antonic till attestant, och som
ersättare till henne utse valnämndens vice ordförande Stefan Aronson.

Bakgrund
Attestreglementet reglerar kommunens ekonomiska transaktioner,
inklusive interna transaktioner, lönetransaktioner, medelsförvaltning
samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller
förmedla. Varje nämnd har att tillse att bestämmelserna i
attestreglementet följs och att tillämpliga attestmoment utförs.
Allmänt om attestreglementet
Av attestreglementet framgår följande attestmoment:
- Mottagnings- eller granskningsattest, sakgranskning –
prestation, kvalitet, pris, villkor, formalia, kontering.
- Beslutsattest innefattar kontroll av prestation, kvalitet, pris,
villkor, formalia, kontering, beslut och jäv enligt riktlinjerna för
verksamheterna.
- Behörighetsattest innefattar kontroll av att nödvändiga
kontrollmoment har skett och att attester är tecknade av
behöriga personer enligt beslut av nämnd eller förvaltningschef.
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Attest i elektronisk from eller på elektroniskt media ska varaktigt
registreras och säkerställas så att attestens ursprungliga innehåll ej kan
ifrågasättas. Mottagnings-, gransknings- och beslutsattest kan ibland
sammanfalla i en och samma person.
Generellt gäller att attestmoment inte får utfärdas av den som är
betalningsmottagare. Attestanten får inte utföras av den som är
betalningsmottagare. Attestanten får inte stå i beroendeförhållande till
betalningsmottagaren eller den utgiften berör och attest av egna
kostnader ska alltid ske av överordnad person. Nämnden svarar för att
upprätta och ajourhålla förteckningar över attestanter och ersättare.
Nämnden skall årsvis fatta beslut om vilka som ska ha rätten att vara
beslutsattestanter samt ersättare för dessa.
Attestantens utformning för valnämnden
Valkansliet föreslår att valnämnden utser Ingela Lindqvist till attestant
med valnämndens ordförande, samt vice ordförande som ersättare.
Dessa förslås ha rätt att attestera fakturor upp till (18) basbelopp och
attestera arvodesutbetalningar till röstmottagare. För de fakturor som
berör valnämndens sekreterare utse valnämndens ordförande RoseMarie Antonic till attestant, och som ersättare till honom utse
valnämndens vice ordförande Stefan Aronson.
De utgifter och kostnader som rör valnämndens ordförande attesteras
av kommunstyrelsens ordförande.
Bilaga
• Attestreglemente 2007-04-23
• Tillämpningsanvisningar till attestreglemente, enligt beslut i
kommunstyrelsen 2008-09-15

––––
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VN-2017-00003-1

§4

Preliminär sammanträdesplan 2017 för
nämnden

Beslut
Valnämnden beslutar
att

besluta föreslagen sammanträdesplan

Bakgrund
Under 2017 är inget val inplanerat, nämnden har att förbereda inför
valen 2018-19. Nämnden planerar att ha sammanträden vid fyra
tillfällen under 2017: januari, maj, augusti samt i november.

Bilaga
Valnämndens preliminära sammanträdesplan för 2017

––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-24

10

VN-2017-00004-1

§5

Valnämndens MRP för 2017

Beslut
Valnämnden beslutar
att

fastställa förslag till Mål- och resursplan 2017 för
valnämnden

Bakgrund
Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landstings- och
kommunfullmäktige (RKL-valen) för mandatperioden 2018-2021.
De omfattande lagförändringarna, som träder i kraft under kommande
valåret 2018,kommer att innebära vissa utmaningar för nämnden, inte
minst ekonomiskt. Om lagförslaget om valsedlars placering i varje
valbås går igenom, kommer detta att innebära inköp av anpassade
valbås med beräknad investeringskostnad på ca 900tkr samt behov av
ändrat arbetssätt och ev. behov av ytterligare personella resurser i
vallokalen samt kostnader för detta.
Nämnden planerar att sammanträda vid fyra tillfällen under 2017;
januari, maj, augusti samt i november.
Bilaga
MRP för valnämnden 2017

––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-24

11

Lagändringar inför valen

§6

Beslut
Valnämnden beslutar
notera informationen

att

Bakgrund
Författningsändringarna har trätt i kraft, men en stor del av de nya
bestämmelserna ska inte tillämpas förrän vid ordinarie val 2018. Det
har dels skett omfattande förändringar i vallagen och dels vissa
ändringar i andra författningar som innehåller bestämmelser som rör
val och folkomröstningar. Vid ett eventuellt extra val tillämpas i vissa
delar nya bestämmelser och i andra de gamla bestämmelserna.
Exempel på ändringar är:
• nya regler för mandatfördelning,
• partisymboler på valsedlarna,
• partierna måste föranmäla sig,
• kandidater måste samtycka till att bli invalda,
• krav på utbildning för röstmottagare,
• nya regler om bemanning och öppettider för förtidsröstning,
Ovanstående lagändringar togs upp vid nämndsmötet och vid
kommande nämndsmöten 2017 kommer dessa att tas upp:
ökade möjligheter att personrösta,
ökad tillgänglighet vid röstning, m.m.
Ledamöterna kan ta del av informationen på Valmyndighetens
webbsida val.se.
•
•

Bilaga
Aktuell information till valnämnden

––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

§7

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-24

12

Erfarenheter inför valen

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Stefan Aronson, valnämndens vice ordförande delade med sig av
erfarenheter från besök av vallokaler i valen och Ingela Lindqvist,
valnämndens sekreterare den sammanställda statistiken från enkäterna
där värdefulla synpunkter inkommer från väljare, röstmottagare på
valdagen samt röstningsmottagare i förtidsröstningen supervalåret
2014. Nämnden får tillfälle att återkomma till resultaten inför de beslut
som ska tas inom de olika områdena inför valet 2018.

Bilaga
Rapport från besök av vallokaler vid RKL-valet söndag 14 september

––––
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-24

13

VN-2017-00005

§8

Ansökan från Valnämnden om att få ta delar
av det egna kapitalet i anspråk

Beslut
Valnämnden beslutar
att

ansöka om att få ta 880tkr av det egna kapitalet i anspråk
för 2017

Bakgrund
Under 2017 är inget val inplanerat, nämnden har att förbereda inför
valen 2018-19. Nämnden planerar att ha sammanträden vid fyra
tillfällen under 2017: januari, maj, augusti samt i november.
Vid ingången av 2017 hade valnämnden ett eget kapital på ca 2mkr. Då
valnämndens skattemedel på 100 tkr inte täcker kostnaderna för
nämndens verksamhet, förrådshyra samt arvoden för 2017 ansöker
valnämnden om att få ta i anspråk delar av det egna kapitalet.
Valnämnden räknar med att förbruka ca 980 tkr under 2017 och
behöver därför ta 880 tkr av det egna kapitalet i anspråk under 2017.
Endast under valåret utgår ersättning från Valmyndigheten
Under 2017 är inget val inplanerat. Här handlar det i stället om att
hantera de synpunkter som framkommit i utvärderingsanalyser och
sammanställda enkätsvar. De omfattande lagförändringarna, som träder
i kraft under kommande valåret 2018 kommer att innebära vissa
utmaningar för nämnden, inte minst ekonomiskt. Om lagförslaget om
valsedlars placering i varje valbås går igenom, kommer detta att
innebära inköp av anpassade valbås med beräknad investeringskostnad
på ca 900tkr samt behov av ändrat arbetssätt och ev. behov av
Justerandes signatur
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ytterligare personella resurser i vallokalen samt kostnader för detta som
då tillkommer till planerad budget.
Nämnden planerar att sammanträda vid fyra tillfällen under 2017;
januari, maj, augusti samt i november.
Föreslagna skattemedlet 100 000 kr för 2017 bedöms tillsammans med
880 tkr från det egna kapitalet täcka kostnaderna för valnämndens
utveckling av verksamheten, förrådshyra samt kostnader för
valnämndens sammanträden under 2017.

––––
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Övriga frågor

Beslut
Valnämnden beslutar
att

analog kallelse samt de handlingar som färdigställts
skickas ut per post inför nämndsmöten.

att

arbetsgrupp sätts samman bestående av fyra
nämndsledamöter i syfte att komma med förslag till
nämnden på namn på valdistrikten som är bättre kopplat
till samhället. De ska även se över storleken på
röstberättigade per valdistrikt som underlag för ev.
justeringar. Arbetsgruppen består av: Rose-Marie
Antonic(S), Stefan Aronson(S), Sune Uhlin(KD) samt
Ulla Grelsson(L), första arbetsmötet sker i februari.

––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

