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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Samaher Amin med Hans Olov Vesterlund som ersättare
––––
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Valkansliet informerar

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Riksrevisionen genomför under 2019 en granskning av
valförfarandet. Syftet med granskningen är att undersöka om
valförfarandet är ändamålsenligt utformat. Information om hur
kommunerna arbetar med valförfarandet utgör ett viktigt
underlag för granskningen. Som ett led i granskningen har
Riksrevisionen därför valt att göra en enkät ställd till
kommunerna med frågor som berör valen 2018 och
2019.Valnämndens sekreterare har besvarat frågorna.
Planerad publicering för Riksrevisionens rapport är oktober
2019.
Valnämndens sekreterare får i uppdrag att slutföra underlaget
till reviderad IFP för valnämnden. Informationshanteringsplan
som styr hantering av allmänna handlingar i verksamheten,
dokumenterat ansvar för förvaring/gallring, utlämnande av
allmänna handlingar samt utlämnande av sekretess.
Förslag på IFP till kommande sammanträde.
Valnämndens sekreterare stämmer av med lön&pension om
arvode betalats ut för de utbildningstillfällen ledamöterna var
närvarande i maj 2019 med återkoppling.
Umeå kommun bjuder in till storstadsnätverksträff i oktober.
Valmyndigheten kommer att redovisa erfarenheter från EUvalet samt göra en utblick inför framtiden. Tanken är också att
de ska redovisa lite om arbetet med sitt nya IT-stöd.
Valnämndens sekreterare deltar.
Sundsvalls kommuns revisorer kommer genomföra
dialogmöten med samtliga nämndspresidier den 13 och 14
november 2019 och kommer i ett separat mail motta
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frågeställningar som revisorerna önskar skriftliga svar på inför
dialogen senast 31 oktober. Valnämndens sekreterare har
meddelat EY att hon inte har möjlighet att närvara vid det
tillfället och väntar på återkoppling.
––––
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Valnämndens rapport från valdagen

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Ledamöterna besökte vallokaler i team enligt schema för
dialog med röstmottagarna om de områden som direkt kunde
förbättras för väljaren samt noterade förbättringsområden på
sikt. Teamen var försedda med extra valmaterial.
Ärendet
Gemensam genomgång av sammanställda synpunkter från
nämndsledamöternas besök i vallokalerna under valdagen.
Synpunkterna hanteras inför kommande val.
––––
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Sammanställning av enkätsvaren

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Röstmottagare med uppdrag i vallokal, förtidsröstmottagare
samt ett urval av väljare har att besvara ett antal enkätfrågor i
samband med förtidsröstningen samt under valdagen. Svaren
registreras och sammanställs och underlaget används efter
analys genomförts för att förbättra och utveckla
valprocesserna.
Ärendet
Nämnden följer upp enkätsammanställningen och
Valnämndens sekreterare färdigställer en handlingsplan inför
kommande val samt vidarebefordrar synpunkter som ska
vidare till övriga myndigheter och samarbetspartners.
––––
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Ekonomisk rapport

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Rapportering för utfall och prognos 2019.
––––
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MRP – resultat och måluppfyllelse

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Valnämnden har tre övergripande mål för sin verksamhet:




Hög säkerhet i valprocessen (valhemligheten)
Nöjda väljare
Ekonomi i balans

Hög säkerhet i valprocessen
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 ska tydliga rutiner
finnas och utbildning av röstmottagarna genomföras i syfte att
säkra deras kompetens. Inför ett val rekryterades och utbildas
minst 318st.röstmottagare. Alla röstmottagare måste
genomgå en obligatorisk utbildning för att få ett förordnande
som röstmottagare. Arbetet som röstmottagare kräver ett
hjälpsamt och vänligt sätt samt ställer höga krav på
noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till att valet
genomförs korrekt, tryggt och säkert. De handlingar som har
upprättats under valperioden gallras samt arkiveras enligt
valnämndens informationshanteringsplan.

Nöjda väljare
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 detta med hjälp av
kommunwebben samt annonsering i lokalpressen, enligt
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nämndens kommunikationsplan som revideras inför varje
valår.

Ekonomi i balans
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 att arbetet ska utföras effektivt behöver
valkansliet samarbeta med andra förvaltningar. Exempelvis
bör samarbete ske med socialtjänsten för att ge möjlighet till
äldre att budrösta. Mottagning av förtidsröster har skett i
samverkan med bl. a. biblioteken.
När valet är genomfört ska en uppföljning göras för att se över
vilka rutiner som kan förbättras. Synpunkter inhämtas från de
personer som har varit involverade i valet, dvs. röstmottagare
vid förtidsröstningen, röstmottagare på valdagen, de som har
sorterat och levererat valmaterial, valkansli samt valnämnd.
Sammanställning av synpunkter för upprättande av
handlingsplan genomförs efter att arbetet med valen är
avslutade.
Ärendet
De övergripande målen för nämnden bedöms som uppfyllda.
En handlingsplan med förbättringsområden inför kommande
val färdigställs.
––––
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Övriga frågor

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Nämnden diskuterar behovet och förutsättningar för
alternativa sätt att informera hur röstningsprocessen
genomförs av väljaren eftersom uppföljning av valet visar att
det finns ett behov. Inför kommande val utreds frågan.
Valnämndens sekreterare får i uppdrag att diskutera
ersättningsnivån för röstmottagare i valnätverket och
återkoppla till nämnden.
Nämndssammanträde planeras för december månad, där
bl. a. principer för justering lyfts. Kallelse skickas ut per brev
samt i mejl. Valnämndens sekreterare får i uppdrag att
upprätta ett digitalt samarbetsrum för möjlighet att dela
information och dokument.
––––
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