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Protokollet omfattar §§ 42-49
Justeras
Lena Sjöberg
Ordförande

Ingela Lindqvist
Sekreterare

Anders Eriksson
Justerare
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Valnämnden
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2019-12-10

2019-

2019-

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Kommunstyrelsekontoret 595B

Justerandes signatur

Anslaget tas ned tidigast

Namnförtydligande

2020-

Ingela Lindqvist
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anders
Eriksson med Ulla Grelsson som ersättare
––––
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Valkansliet informerar

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet








Nämndens digitala samarbetsrum
Generella sparkrav
Översyn av nämndens styrdokument 2020
Kommunal folkomröstning på g? Medborgarinitiativ
gällande nedläggning av kommunala skolor.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:27V
- Riksrevisionen granskning av valförfarandet är klar
Finns valmaterial vid ev. extra val. Lagerinventering
genomförs med rapport till Valmyndigheten senast den
12 januari.
Landstingsfullmäktige blir regionfullmäktige, även i
valsammanhang. Med anledning av riksdagens beslut
den 20 november att begreppet landstingsfullmäktige
ska ersättas med regionfullmäktige, även i vallagen,
tittar Valmyndigheten på hur det kommer att påverka
det praktiska arbetet med val. återkommer med mer
information i kommande nyhetsbrev.
––––
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Dnr VN-2019-00018

§ 43

Uppföljning av Internkontrollplan

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna uppföljningen av 2019 års internkontroll
av valnämndens arbete samt

att

rapportera åtgärderna till kommunstyrelsen

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
Valnämnden beslutade inför Europaparlamentsvalet 2019 en
risk- och väsentlighetsanalys för valnämndens arbete och
utifrån denna har innehållet i Valnämndens bruttolista
reviderats. Det innebär att valkansliet gick igenom de
arbetsmoment/aktiviteter som de på valnämndens uppdrag
hade att utföra och såg över vilka risker aktiviteterna är
förenade med, samt vilka åtgärder som de skulle vidtas för att
undvika riskerna. Nämnden gjorde en bedömning utifrån om
de var förenade med en låg, medel eller hög risknivå. Utifrån
bruttolistan beslutade valnämnden om vilka aktiviteter
internkontrollen skulle fokusera på i Europaparlamentsvalet
2019.
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Ärendet

2019-års granskningsrapport
Resultatet av granskningen visade följande:

Nämndens uppföljningsseminarium

I september - efter det att valet vunnit laga kraft, hade
nämnden sin uppföljning. Valnämnden granskade
sammanställningen av enkätsvaren från väljare och
röstmottagare för att se vad som fungerat bra respektive
mindre bra. Valnämnden följde bl. a. upp vallokaler, hantering
av förtidsröster, ambulerande röstmottagning. Med hjälp av
protokollen från vallokalerna samt röstlängderna kontrolleras
det om några misstag gjorts eller om röstmottagarna har haft
svårt att förstå hur materialet ska användas. Nämnden
identifierade kritiska arbetsmoment som bör adderas till
bruttolistan samt förbättringsområden inför genomförandet av
kommande val.
Valnämndens ledamöter besökte vallokalerna under
valdagen enligt schema och noterade systematiskt enligt
checklista ev. avvikelser gällande tillgängligheten för väljaren.
Sammanställningen används för att upprätta handlingsplan
för att ytterligare förbättra för väljaren inför kommande val
samt minimera riskerna för att misstag sker ute i valdistrikten
som kan påverka röstningsgenomförandet negativt.
Valkansliet föreslår nämnden att godkänna uppföljningen av
2019 års internkontroll av valnämndens arbete samt att ge
valnämndens sekreterare i uppdrag att rapportera åtgärderna
till kommunstyrelsen under december 2019.
Bilagor
 Rapport internkontroll 2019_Förutsättning för
röstmottagare
 Rapport internkontroll 2019_Säkerhet vid
förtidsröstningen samt i vallokalen
 Rapport internkontroll 2019_God tillgänglighet för
väljaren vid förtidsröstningen och i vallokal
 Rapport internkontroll 2019_Nya krav på avskärmade
valsedlar
––––
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Dnr VN-2019-00019

§ 44

Hantering av valnämndens handlingar

Beslut
Valnämnden beslutar
att

förslaget till en ny informationshanteringsplan
fastställs vid sammanträdet i april 2020.

Bakgrund
Verksamheternas hantering av allmänna handlingar regleras i
olika lagstiftningar. Bl.a. § 7 Arkivlagen (1990:782) beskriver att
varje myndighet ska upprätta och ajourhålla en dokumentplan
som i Sundsvalls kommun benämns som
informationshanteringsplan och redovisar vilka slags allmänna
handlingar som upprättas och förvaras på myndigheten med
information om filformat och lagringsplats.
Informationshanteringsplanen är ett stöd när det gäller att
bevara handlingar som är av värde och att gallra handlingar
som inte behövs i framtiden.
Ärendet
Kommunfullmäktig beslutade 2017-02-27, § 31, om ny strategi
för långsiktig informations förvaltning som innebär att
nämnderna ska omarbeta befintlig dokumenthanteringsplan
och anpassa den i ny mall samt komplettera med SKL:s
klassificeringsstruktur och en säkerhetsklassning. Den nu
gällande dokumenthanteringsplanen är även i behov av en
revidering och förslag till ny plan har tagits fram.

Valkansliet har tillsammans med kommunarkivet följt upp och
uppdaterat innehållet i informationshanteringsplanen och
klassificeringsstrukturen samt kompletterat med
säkerhetsklassning av dokumenten och identifierat
förekomsten av personuppgifter utifrån
Dataskyddsförordningen. För hantering av allmänna
handlingar gäller Arkivlagen (1990:782),
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Tryckfrihetsförordningen (1949:105), Offentlighets,
Sekretesslagen (2009:400) samt Dataskyddsförordningen.
Valkansliet föreslår valnämnden att förslaget till en ny
informationshanteringsplan fastställs vid sammanträdet i april
2020. Gällande dokumenthanteringsplan, beslutad 2005-0301, senast reviderad 2010-02-21 bör parallellt upphävas.
––––
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Dnr VN-2019-00020

§ 45

Ekonomisk rapport

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna den ekonomiska rapporten

Bakgrund
Under 2019 hade valnämnden uppdraget att genomföra val
till Europaparlamentet 26 maj med förtidsröstningsperioden
8 – 26 maj.

Nämnden ska genomföra aktiviteter så att de övergripande
målen för verksamheten kan uppnås.
Valnämnden har tre övergripande mål för sin verksamhet:
 Nöjda väljare
 Ekonomi i balans
 Hög säkerhet i valprocessen (valhemligheten)

Ärende
Med nöjda väljare menas att de röstberättigade ska få god
information om valprocessen och att röstmottagare ska
uppfatta valnämnden som en god samarbetspartner. Ett av
nämndens uppdrag är att informera väljarna om var, när och
hur de kan rösta och att kommunicera ut detta med hjälp av
kommunwebben samt annonsering i lokalpressen, inför
förtidsröstningen samt inför valdagen enligt nämndens
beslutade kommunikationsplan. under hela perioden.

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. När budgeten fastställdes fanns ännu ingen
lösning för hur valkansliet skulle hantera de nya lagkraven där
bl. a. insynsskydd för väljare blev ett krav. Flera kommuner
ansåg att lagändringen medförde att antalet röstmottagare
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skulle utökas men detta bedömdes inte som nödvändigt i EUvalet då valkansliet fann andra lösningar som ansågs vara mer
kostnadseffektiva. Det goda samarbetet med Drakfastigheter i
arbetet med framtagande och bokning av vallokaler är även
det en bidragande orsak till minskade kostnader.
Personalkostnaderna, d.v.s. politikerarvoden blir enligt
prognosen lägre än budget då det inte blev aktuellt med
arbetsgrupper i Europaparlamentsvalet samt behovet av
nämndssammanträden blev färre än tidigare beräkningar.
Verksamhetens övriga kostnader, i huvudsak köp av tjänster,
blir enligt prognosen lägre än budget och en förklaring är att
det endast var åtta månader mellan valen med en
valkansliorganisation samt avtalspartners som var väl insatta i
valprocesserna och där arbetet med de ständiga
förbättringarna för ett bra arbetsflöde börjar ge resultat.
Kostnader som tillkommer under 2019 är bl. a. kostnader för
uppföljning av valet, nämndens sammanträde i december
samt den nödvändiga revideringen av
informationshanteringsplanen där valkansliet samarbetat med
kommunarkivet för ett framtagande. För verksamhetsåret
2019 bedöms valnämnden resultat visa ett överskott på totalt
1,4mkr.
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 rekryterades även ett 60-tal rösträknare som fick i
uppdrag att förstärka upp rösträkningen på valnatten i de
större valdistrikten. Dessa instrueras på plats i vallokalen. Fyra
utbildningstillfällen är genomförda inför valdagen, där
samtliga röstmottagare utbildades valdistriktvis samt den
obligatoriska utbildningen för förtidsröstmottagarna har
genomförts.
Valkansliet föreslår valnämnden att besluta att godkänna den
ekonomiska rapporten.
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Bilaga


Ekonomiskt utfall nov_2019

––––
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Dnr VN-2019-00021

§ 46

Rapport från nämnddialogen med
kommunrevisionen

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Sundsvalls kommuns revisorer genomförde dialogmöten med
samtliga nämndpresidier den 13 och 14 november 2019.
Ärendet
Valnämndens ordförande representerade valnämnden i
dialogmötet och besvarade revisorernas uppföljningsfrågor.
Valnämndens vice ordförande samt sekreterare hade inte
möjlighet att närvara vid tillfället. Inför dialogmötet
besvarades de frågor som efterfrågades.
Bilaga
 Frågeställningar inför nämndsdialog_VN
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

§ 47

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-10

14

Rapport från Valnätverket i Umeå 10-11
oktober

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Valnämndens ordförande samt sekreterare deltog vid
storstadsnätverket Val.
Ärendet
Valmyndigheten, Skattemyndigheten och SKL(R) var
tillsammans med representanter från de 20 största
kommunerna i Sverige på plats i Umeå för att diskutera
gemensamma erfarenheter från de två senaste valen samt
gemensamma utmaningar i det kommande valen med fokus
på de nya lagkraven.
Europaparlamentet, valet 2019 i siffror:
Deltagande partier: 87
Anmälda kandidater: 556
Valsedlar: 178 091 000
Röstkort: 7 566 892
Valdeltagande: 55,27 %
Förtidsröster: 38, 96% (3,84% kommunexterna)
––––
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Valnämndens förbättringsarbete med
valdistriktsbenämningar samt distriktgränser

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Valnämnden genomförde en översyn av valdistriktens gränser
och namn inför mandatperioden 2019-2022 då den nuvarande
valdistriktsindelningen hade fler röstberättigade än vad
vallagen har som maxgräns, vilket försvårar det administrativa
arbetet kring valet. Valnämnden föreslog därför en förändring
av gränsdragningen för vissa valdistrikt för att bland annat få
ett jämnare antal röstberättigade per distrikt och vallokal.
Vidare föreslog valnämnden byte benämningar på flera av
valdistrikten byts då namnen inte längre används i dagligt tal.
Valnämnden 2017-05-04 § 10.
––––
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Övriga frågor

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Mötet lyfter frågan om hur vi hanterar ett ev. extraval och eller
kommunal folkomröstning. Nämnden beslutar
sammanträdesplan för 2020; måndagen 6 april, 13.00 samt
måndagen 12 oktober, 13.00, kallelse skickas ut analogt och
med e-post där lokal framgår. Vid valnätverksträffen i
Stockholms stad 18 - 19 mars deltar två personer från
valkansliet.
––––
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