
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-11 

 
 

Valnämnden 

Tid: Torsdagen den 11 mars 2021 kl. 08:30-10.00 

Plats: Esplanaden Stadshuset samt digitalt distansdeltagande 

Beslutande: Håkan Johansson (S) 
Kjerstin Widman (M) deltar på distans 
Lina Farhat (S) deltar på distans 
Lena Jonsson (S) deltar på distans 
Eric Bergner (C) deltar på distans 
Erik Selander (L) deltar på distans 
Per Edberg (S) deltar på distans, ersättare för Örjan 
Mikaelsson (V)  

  

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kjerstin Widman 
  

 

Sekreterare:        §§ 8-10 

 Marie Sandström 

 

Ordförande:      

 Håkan Johansson (S) 

 

Justerare:      

 Kjerstin Widman (M) 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-03-11 

 

Anslaget har satts upp: 2021-03-15 

Anslaget tas ner: 2021-04-06 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben 

 

Underskrift: ……………………………………………………………………… 

 Therese Stellén 
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maja Westling (C) deltar på distans 

Helen Edlund (KD) deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Tordleif Hansson 

Peder Halläng 

Marie Sandström 
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Beslutsärenden 
 

§ 8 

Diarienr: VN-2021/00008 

VN Remiss förstärkt skydd för väljarna vid 

röstmottagningen (SOU 2021:7) 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att lämna remissvar enligt kommunledningsstabens förslag 

Ärendebeskrivning 

Justitiedepartementet har skickat ut delbetänkandet Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) på remiss. 

 

Det är ett delbetänkande av 2020 års valutredning och behandlar frågor 

som rör otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, gruppröstning samt 

reformen med valsedelsställ. 

 

Många av de punkter som behandlas i utredningen ligger i linje med hur 

Umeå kommun redan arbetar i samband med val. Förslaget till yttrande 

koncentreras till de punkter som förtjänar en kommentar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens yttrande 2021-03-05 

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Johan Gammelgård 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se 

  

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 9 
Diarienr: VN-2021/00009 

Elektronisk justering (digital signering) av 

sammanträdesprotokoll i Valnämnden 

Förslag till beslut 

 

att möjliggöra elektronisk justering (digital signering) av 

sammanträdesprotokoll i Valnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Valnämnden är nu inne i en process där de förtroendevalda ska kunna ta del 

av handlingar i sina iPads som övriga nämnder redan gör. 

Nästa steg i digitaliseringen är att införa en tjänst att justera sammanträdes-

protokoll elektroniskt. En underskrift på ett papper anger vem som skrivit 

under och avsikten med underskriften. En elektronisk underskrift måste därför 

fånga både undertecknarens identitet och dennes avsikt. En avancerad 

elektronisk signatur är uteslutande knuten till undertecknaren. 

Undertecknaren kan identifieras genom signaturen. Den är skapad på ett 

sådant sätt att undertecknaren har kontroll över den. Ändringar i den 

elektroniska signaturen kan upptäckas. Kommunallagen säger inget om att 

detta bestyrkande måste ske genomundertecknande med en penna. Det finns 

därför inget lagligt hinder för att justera kommunala sammanträdesprotokoll 

med elektronisk signatur. Frågan har även prövats av förvaltningsrätten och 

kammarrätten i Göteborg där man också konstaterat att inga hinder finns. 

Möjligheten att justera protokollen elektroniskt ger de förtroendevalda en 

förenklad hantering. Justerarna kommer nu att kunna justera protokollet 

från den plats där de befinner sig, de behöver inte längre åka in till 

stadshuset för att justera ett protokoll, vilket särskilt är en fördel för de 

som bor en bit bort från Umeå centrum. Detta medför också att protokoll 

inte behöver bli liggande i flera dagar i väntan på justering. 

Beredningsansvarig 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till  
Akten 
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Informationsärenden 
 

§ 10 

Diarienr: VN-2021/00007 

Informationsärenden 11 mars 2021 

Förslag till beslut 

  

Valnämnden beslutar  

 

att godkänna informationerna 

Ärendebeskrivning 

Valnämndens verksamhetslokal 

Hitta din vallokal i Umeå, digital tjänst 

 


