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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Mats
Lindblad med Ronny Fröwall som ersättare

––––
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Presentationsrunda – ny mandatperiod

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Valnämndens ordförande Lena Sjöberg hälsar den nya
nämnden välkommen, ledamöterna förses med namnlappar
och har en presentationsrunda.
––––
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Sammanträdesplan 2019

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Valnämndens ordförande samt vice har tillsammans med
sekreteraren tagit fram datum för nämndens sammanträden
samt noterat övriga viktiga datum för nämnden inför
Europaparlamentet 2019.

Bilaga
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Genomförande av allmänna val och val till
Europaparlamentet

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Dokumentet beskriver Sundsvalls kommuns rutiner för att
genomföra val till riksdagen, landstinget och
kommunfullmäktige, samt för att genomföra val till
Europaparlamentet.
Dokumentets syfte är att övergripande beskriva för
nämndsledamöterna de arbetsuppgifter valkansliet har att
utföra under en valperiod. Dokumentet bygger på de rutiner
som har tillämpats vid de senaste valen och vilka kansliet
därefter har valt att utveckla.
Ärendet
Genomgång av innehållet i dokumentet
Förslag till uppföljning
Uppföljning sker i samband med analys av
enkätundersökningen och tas upp vid uppföljning av valen i
juni 2019.
––––
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VN-2019-00001

§4

Bemanning samt ersättning till röstmottagare
samt rösträknare i valen 2019

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
2300kr,

att

ersättningen för rösträknare i valdistrikt är 1000kr,

att

ersättning för reserver på valdagen på standbylista är 500 kronor, som vid uppdrag ersätts av
ordinarie ersättning

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, de större
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valdistrikten stöd vid 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
Uppföljningsanalys av valen 2014 samt 2018 visade att stödet
från rösträknarna var mycket uppskattat och välbehövd i
valdistrikten samt främjade nyrekrytering av röstmottagare.
Valkansliet föreslår nämnden att besluta om bemanning av
valdistrikten enligt tidigare modell. Då besluts om ersättning
togs av nämnden inför det senaste valet för drygt ett halvår
sedan föreslås ingen ytterligare höjning inför
Europaparlamentsvalet 26 maj.
Samtliga röstmottagare måste genomgå en obligatorisk
utbildning för att få ett förordnande som röstmottagare det
inkluderas i ersättningen. Rösträknare i vallokal utbildas på
plats av röstmottagare i vallokalen.
Om röstmottagare som åtagit sig uppdraget men blir
förhindrad att utföra arbetet finns behov av reserv redo att
rycka ut vid ev. kontakt från valkansliet under valdagen.
Reserver ersätts med 500 kronor, som utbetalas om uppdrag
inte blir aktuellt och de är tillgängliga vid kontakt fram till
klockan 10.00 under valdagen. Vid uppdrag ersätts reserverna
endast med ordinarie ersättning.
För reseersättning föreslås samma ordning som vid
föregående val. Reseersättning betalas ut för valnatten, när
rösterna lämnas i kommunhuset. Reseersättningen är 18,50
kronor per mil och betalas ut för sträckan från och till vallokal
till kommunhuset vid mottagningen under valnatten.
Förslag till uppföljning
Uppföljning sker i samband med analys av
enkätundersökningen och tas upp vid uppföljning av valen i
juni 2019.
––––
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VN-2019-00004

§ 5 Attesträtt för valnämnden
Beslut
Valnämnden beslutar
att utse Ingela Lindqvist, till attestant och som ersättare till
henne utse valnämndens ordförande Lena Sjöberg 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 Lena Sjöberg 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.
Attest i elektronisk form eller på elektroniskt media ska
varaktigt registreras och säkerställas så att attestens
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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.
Ärendet

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 Lena Sjöberg 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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§ 6 Information från valkansliet
Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärende
Sundsvalls kommun var värd för Länsnätverket den 18
december där bl. a. lagändring av insyn vid valsedelsstället
lyftes. Valkansliet har påbörjat en dialog med drakfastigheter
för att skapa en gemensam bild av vallokalsprocessen,
rapport av förslag på lämpliga vallokaler till nämnden i
februari-mars. 1 februari är ny valadministratör på plats.
Valnämnden köper tjänsten av Servicecenter och
rekryteringen är en del av en hållbar valkansliorganisation
som är under uppbyggnad. Länsstyrelsens utbildningstillfälle
inför valet till Europaparlamentet äger rum den 26 februari.
Ordförande, sekreterare och valadministratör deltar.
––––
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VN-2019-00003

§ 7 Valnämndens mål- och resursplan 2019
Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna mål – och resursplan 2019 för
valnämnden, samt

att

överlämna den till kommunstyrelsen

Bakgrund
Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet och blir det
nionde allmänna och direkta valet till Europaparlamentet med
syfte att välja ledamöterna av Europaparlamentet för
perioden 2019–2024.
I varje kommun ska det enligt vallagen (2005:837) finnas en
valnämnd. Valnämnden ansvarar för att genomföra val till
Europaparlamentet, riksdagen, landstings- och
kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för att
genomföra nationella eller kommunala folkomröstningar.
Valnämndens uppgifter är att genomföra valprocessen
effektivt och korrekt så att varje kommuninvånare får
förtroende för valprocessen och att valhemligheten
garanteras i alla situationer.
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. Valnämnden ska
också svara för det material och de vallokaler som krävs för
att genomföra valen samt rekrytera och utbilda röstmottagare
och annan personal i valarbetet.
Ärende
Valnämnden i Sundsvalls kommun består av nio ledamöter
och nio ersättare som utses av kommunfullmäktige.
Ordförande i valnämnden är Lena Sjöberg och vice
ordförande är Stefan Aronsson. Ingela Lindqvist,
Justerandes signatur
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koncernstaben är valnämndens sekreterare och den som
leder och fördelar arbetet i valkansliet.
Nämnden planerar att sammanträda vid sex(sju) tillfällen
under 2019; januari, februari, mars, april, (vid behov i maj) 29
maj, valnämndens preliminära onsdagsräkning samt
utvärdering av Europaparlamentsvalet i juni.
Valnämnden har tre övergripande mål för sin verksamhet:
 Hög säkerhet i valprocessen (valhemligheten)
 Nöjda väljare
 Ekonomi i balans
Exempel på aktiviteter som påverkar kostnaderna under
2018
Exempel på aktiviteter som påverkar kostnaderna under 2019
 nya regler om förstärkt valhemligt med avskildhet av
valsedlarna
 krav på utbildning för samtliga röstmottagare
 ökat hållbarhetstänk för valkansliorganisationen
De lagförändringar, som träder i kraft under valåret 2019,
kommer att innebära vissa utmaningar för nämnden, även
ekonomiskt. I dagsläget saknas möjligheter att placera
valsedelställen avskilt i vallokal samt i förtidsröstlokaler.
Valkansliorganisationen har tidigare valår bemannats med
mycket små resurser där endast enstaka personer har
kunskap om hur valet ska planeras samt genomföras. Från
och med Europaparlamentsvalet kommer
valkansliorganisationen att utöka sina resurser för att hantera
planering och genomförande av ett val på ett säkert och
kommunikativt sätt.
Kommunstyrelsen beslutade att fastställa nämndernas
ekonomiska ramar i enlighet med koncernstabens förslag,
driftbudgetramen för valnämnden 2019, summa skattemedel;
1,5 mkr. Regeringen beslutar om budgetpropositionen i vår
och Valmyndigheten utbetalar medlen till kommunerna
senast i april 2019.
Valnämnden föreslås godkänna mål- och resursplanen 2019
för överlämnande till kommunstyrelsen senast den 28 februari
för avstämning, kvittering samt godkännande.
Justerandes signatur
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Förslag till uppföljning
Valnämndens MRP kommer att följas upp vid
delårsuppföljning i augusti samt vid årsbokslut.
Bilaga
• Mål- och resursplan för valnämnden 2019
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-29

16

VN-2019-00002

§8 Ansökan från Valnämnden om att få ta det egna
kapitalet i anspråk
Beslut
Valnämnden beslutar
att

ansöka om att få ta det egna kapitalet i anspråk för
2019

Ärendet
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet, förtidsröstningen
äger rum 8 maj – 26 maj.
De lagförändringar, som träder i kraft under valåret 2019,
kommer att innebära vissa utmaningar för nämnden, även
ekonomiskt. I dagsläget saknas möjligheter att placera
valsedelställen avskilt i vallokal samt i förtidsröstlokaler.
Valkansliorganisationen har tidigare valår bemannats med
mycket små resurser där endast enstaka personer har
kunskap om hur valet ska planeras samt genomföras. Från
och med Europaparlamentsvalet kommer
valkansliorganisationen att utöka sina resurser för att hantera
planering och genomförande av ett val på ett säkert och
kommunikativt sätt.
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Vid ingången av 2019 hade valnämnden ett eget kapital på 1,7
mkr. Då valnämndens skattemedel på 1,5mkr inte täcker
kostnaderna för nämndens verksamhet, förrådshyra samt
arvoden för 2019 ansöker valnämnden om att få ta det egna
kapitalet i anspråk. Valnämnden räknar med att kostnader för
att planera samt genomföra Europaparlamentsvalet blir ca 5,3
mkr och behöver därför ta 1,7 tkr av det egna kapitalet i
anspråk under 2019. Summan som Valmyndigheten ersätter
kommunen med är ännu osäker då regeringen beslutar om
budgetpropositionen i början av 2019, valkansliet har i förslag
till budget, beräknat 2 mkr.
Ersättning tillkommer för extra bemanning samt en lösning av
valsedelsskydd i vallokalerna, behov av ändrat arbetssätt och
ev. behov av ytterligare personella resurser i vallokalen samt
kostnader för detta som då tillkommer. Ersättning utgår med
2,5tkr per valdistrikt, summa 132 500kr. Valmyndigheten
utbetalar medlen till kommunerna under våren 2019.
Nämnden planerar att sammanträda vid minst sex tillfällen
under 2019; januari, februari, mars, april, maj, samt uppföljning
av genomfört val i juni.
Föreslagna skattemedlet 1,5mkr för 2019 bedöms tillsammans
med 1,7 tkr från det egna kapitalet samt beräknad ersättning
från Valmyndigheten, 2 132 000kr täcka kostnaderna för
valnämnden att genomföra Europaparlamentsvalet 2019.

Förslag till uppföljning
Uppföljning sker i samband med analys av
enkätundersökningen och tas upp vid uppföljning av valen i
juni 2019.
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Information från EU-kontoret

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
En utav kommunens EU-samordnare, Simon Axbrink Jönsson
informerar nämnden om vad uppdraget som EU-samordnare
innehåller och om vad som planeras framledes.
––––
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Övriga frågor

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Valnämnden uppmanar valkansliet att rapportera vid nästa
nämndsmöte om arbetet med att ta fram lämpliga vallokaler.
Förslag från nämnden på inköp av jackor eller dylik markör för
nämndsledamöterna att bära vid besök i valdistrikten bl. a. för
att tydliggöra avsändare. Flera frågor gällande arvode och
underlag för redovisning uppkom under sammanträdet och
ordförande föreslår att hon bjuder in representanter från
arvodeskommittén samt lön&pension till kommande möte.
––––
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