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Protokollet omfattar §§ 11-19
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ronny
Fröwall med Petra Ebbing som ersättare

––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-19

5

VN-2019-00005

§ 11

Kommunikationsplan 2019

Beslut
Valnämnden beslutar
att
att

anta förslag till kommunikationsplan för
valnämnden efter
ytterligare två kanaler lagts till under punkt sju

Ärendet
Genom det kommunikativa arbetet ska Sundsvalls kommuns
målgrupper få kunskap om t.ex. öppettiderna i vallokalerna.
Kommuninvånarna 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.
Framtagande sker av den kommunspecifika informationen,
den gemensamma informationen tillhandahåller
Valmyndigheten.
Valkansliet har i samarbete med valkommunikatören tagit
fram ett förslag till kommunikationsplan för valnämndens
arbete med 2019 års Europaparlamentsval. Valkansliet
föreslår valnämnden besluta att anta förslag till
kommunikationsplan för valnämnden.
Förslag till uppföljning
Uppföljning sker i samband med analys av
enkätundersökningen och tas upp vid uppföljning av valen i
juni 2019.
Bilaga
 Valnämndens kommunikationsplan 2019
––––
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VN-2019-00006

§ 12

Internkontrollplan 2019

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna förslag till intern kontrollplan 2019 för
valnämndens verksamhet enligt bilaga,

att

Internkontrollplanen lämnas till Koncernstaben
samt,

att

uppföljning sker i samband med uppföljning av
valen i juni 2019.

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
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förstörelse av tillgångar, att undgå allvarliga fel och brister och
att generera underlag för kontinuerliga förbättringar.
Enligt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar ska
nämnder senast under januari månad fastställa en intern
kontrollplan.
Ärendet
Valnämnden beslutade inför valen 2018 en risk- och
väsentlighetsanalys för valnämndens arbete och kansliet har
utifrån denna reviderat innehållet i Valnämndens bruttolista
inför valet 2019. 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 har att bedöma
utifrån om de är förenade med en låg, medel eller hög
risknivå. Utifrån bruttolistan har valnämnden att besluta om
vilka aktiviteter internkontrollen ska fokusera på under 2019.
Intern kontrollplanen beskriver vanliga typrisker, sårbarheter
och beroenden för genomförande av allmänna val. Den lyfter
också fram goda exempel på åtgärder för att möta störningar
och
ger förslag på hur kommuner kan stärka beredskapen.
Vid röstmottagning till Europaparlamentsvalet måste
valsedlarna vara avskärmad och fri från insyn. Ändringarna i
vallagen och relaterade förarbeten reglerar inte den exakta
utformningen av avskärmning. Det är upp till varje kommun att
bedöma med hänsyn till lokala förutsättningar då
Valmyndigheten inte att tillhandahålla några skärmar eller
kunna ge riktlinjer om hur sådana ska se ut.
Förslag till uppföljning
Uppföljning sker i samband med uppföljning av valet i juni
2019.
Bilaga
 Valnämndens internkontrollplan
 Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll
2010-10-25 § 829 (dnr KS-2010-00546).
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Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till
reglemente för intern kontroll 2010-10-11 § 1027 (dnr KS
2010-00558).
Valnämndens internkontrollplan 2019
––––
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VN-2019-00007

§ 13

Förtidsröstning i Europaparlamentsvalen
2019

Beslut
Valnämnden beslutar
att

förtidsröstning ska ske vid stadsbibliotekets
huvudbibliotek och närbiblioteken med undantag
av Skönsbergs bibliotek

att

förtidsröstning ska ske vid Mittuniversitetets
bibliotek, Selångers fotbollsklubb, samt i
kommunhusets reception,

att

uppdra åt valkansliet att ordna förtidsröstning i
Länssjukhuset i Sundsvall, Skönsbergs centrum,
Hälsocentralen Liden samt i Birsta City

att

extra förtidsröstning på valdagen ska ske i
Järkvissle och i Anundgård

att

ge valkansliet i uppdrag att byta ut någon/några
utav dessa innan valdagen om det blir nödvändigt

Bakgrund
Valkansliet har i dialog med bl. a. ansvarig för
förtidsröstningen på Stadsbiblioteket med filialer att göra en
översyn av förtidsröstningsställen inför
Europaparlamentsvalet.
Ärendet
Valkansliet har tagit fram förslag till vilka
förtidsröstningsställen som kan användas i Europaparlamentet
2019. Valkansliets bedömning är att Stadsbiblioteket öppet
samtliga dagar under förtidsröstningen, tillsammans med de
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övriga förtidsröstningsställen som erbjuds ger väljaren hög
tillgänglighet att förtidsrösta i Sundsvalls kommun.
På valdagen ordnar valnämnden extra förtidsröstning i
Järkvissle och Anundgård för att ge de boende möjlighet att
rösta på valdagen. Biblioteket i Skönsberg är inte aktuellt som
förtidsröstningsställe framledes då det stänger sin
verksamhet i vår. Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att
ordna med förtidsröstning i centrala Skönsberg.
I centrala Sundsvall finns tre förtidsröstningsställen i
Europaparlamentsvalet; Mittuniversitetets bibliotek,
Kommunhuset samt Stadsbiblioteket. Valnämnden bedömer
det som tillräckligt tillgängligt vid ett EU-val och att röstning i
galleria In, inte ska prioriteras.
Valnämnden godkänner de föreslagna lokalerna enligt listan
och ger valkansliet i uppdrag att byta ut någon/några utav
dessa om det blir nödvändigt p.g.a. ändrade förutsättningar,
inför förtidsröstningen med start den 8 maj 2019.
Förslag till uppföljning
Uppföljning sker i samband med analys av
enkätundersökningen och tas upp vid uppföljning i juni 2019.
Bilaga


Förtidsröstningsställen 2019
––––
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Vallokaler - rapport

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Inget aktuellt att rapportera. Valnämndens sekreterare
informerar om arbetet med hanteringen av vallokaler vid
nästa sammanträde.
––––
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VN-2019-00008

§ 15 Riktlinjer för röstmottagning i valen 2019
Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna förslag till riktlinjer för röstmottagning
enligt bilaga, efter att ändringar gjorts beträffande
minimiålder, som ska vara 18 år fyllda för samtliga
uppdrag i vallokal

Bakgrund
Söndagen den 26 maj 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. För att valen skall
kunna genomföras rättssäkert och effektivt krävs många
engagerade medarbetares medverkan och lång planering.
Sundsvall har 53 valdistrikt på valdagen med ca 400 personer
som kommer att vara engagerade.
Ärendet
Det är valnämnden som ansvarar för genomförandet av val
och som utser röstmottagare för uppdraget. Rekrytering sker
genom intresseanmälan på webben. Inför bemanning av
röstmottagare i valdistrikten har valkansliet tagit fram förslag
till riktlinjer för röstmottagning och föreslår valnämnden att
godkänna förslaget enligt bilaga.
Förslag till uppföljning
Uppföljning sker i samband med analys av
enkätundersökningen och tas upp vid uppföljning av valen i
juni 2019.

Bilaga


Riktlinjer för röstmottagning
––––
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§ 16 Information från valkansliet
Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärende
Presentation av ny valadministratör, Karin Allringer.
Valnämnden köper tjänsten från kommunen servicecenter. På
plats från 1 februari.
Information gällande länsstyrelsens beslut om affischering i
samband med Europaparlamentsvalet 26 maj,
Blankett Personuppgifter till förtroendemannaregister
delades ut till ledamöterna, med uppgifter som ska fyllas i och
snarast skickas in till koncernstabens kansli. Aktuellt vid ny
mandatperiod samt vid ändrade förhållanden.

––––
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VN-2019-00009

§ 17 Kaffekassa för valdistrikten
Beslut
Valnämnden beslutar
att

kaffekassan för valdistrikten är 600kr

Bakgrund
Ordförande för valdistrikten brukar få en kassa för att inhandla
kaffe, te samt lättare förtäring till röstmottagarna på valdagen.
I RKL-valen 2018 var beloppet 600 kr.
Ärendet
Valkansliet föreslår att beloppet 600 kr utbetalas även för
2019 samt att ge ordförande i vallokalerna i uppdrag att i
samråd med de övriga i sitt valdistrikt enas om vad som kan
vara lämplig förtäring under valdagen.
––––

VN-2019-00010
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§18 Förtidsröstning – omval Falun
Beslut
Valnämnden beslutar
att

ge valkansliet i uppdrag att i anslutning till de
omval som kommer att genomföras i Faluns
kommun, ordna förtidsröstning i Sundsvalls
kommun.

Bakgrund
Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras
omval till kommunfullmäktige i Falun. Enligt vallagen ska
valdagen vara inom tre månader efter beslutet om omval.
Valmyndigheten har samrått med länsstyrelsen och den 7
april 2019 ska vara valdag för omval i Falun. Det medför att
alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det
numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23§ vallagen.
Vid ett omval är perioden för förtidsröstning förkortad till tio
dagar före valdagen och det ska i varje kommun finnas minst
en lokal för förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter
att rösta”. Exakta dagar och öppettider är därmed upp till varje
kommun att bestämma utifrån väljarnas hänsyn.
De nya kraven på avskärmningar av platsen för valsedlar och
de nya reglerna för personröstning inte kommer att gälla vid
omvalet.
Ärendet
Kommunhuset är en centralt belägen förtidsröstlokal som
många känner till vart den är belägen. Uppföljningsanalyser av
valen visar att det fungerar bra med förtidsröstning i
kommunhusets reception. Valkansliet föreslår därför att
valnämnden beslutar att receptionen i kommunhuset i
omvalet 2019 ska vara Sundsvalls förtidsröstningsställe.
De föreslagna röstmottagarna består av verksamhetens
ordinarie personal och flera av dessa har erfarenhet av
förtidsröstmottagning samt förtidsröstning vid omvalet
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2011.Valkansliet föreslår nämnden besluta att utse personalen
till röstmottagare vid förtidsröstningen. Vid förtidsröstningen
vid omvalet 2011 förtidsröstade endast ett tiotal väljare.
Valkansliet föreslår att förtidsröstmottagning i kommunens
reception hålls öppet under förtidsröstningsperioden 28 mars
- 4 april, enligt ordinarie öppettider i kommunhuset. Samt
extraöppet 17-19 onsdagen 3 april.
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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Övriga frågor

Beslut
Valnämnden beslutar
att

köpa in 30 st. jackor och gav sekreteraren i
uppdrag att ordna det samt beslutade

att

förlänga aprilsammanträdet och ta bort
sammanträdet i mars

Ärendet
Valnämndens sekreterare fick vid januarisammanträdet i
uppdrag av nämnden att komma med ett förslag på lämpliga
jackor eller dylik markör för nämndsledamöterna att bära vid
besök i valdistrikten bl. a. för att tydliggöra avsändare.
Jackorna kan med fördel även bäras av de ambulerande
röstmottagarna av samma skäl. Nämnden tog beslut att köpa
in 30st jackor och sekreteraren ombesörjer detta.
Nämnden beslutade att förlänga aprilsammanträdet och
stryka sammanträdet i mars.
––––
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