
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-11-17 

 

Valnämnden 

Tid: Torsdagen den 17 november 2022 kl. 08:30-12.00 

Plats: Saluten, Länken, Stadshuset 

Beslutande: Håkan Johansson (S), ordförande 
Kjerstin Widman (M), vice ordförande 
Lina Farhat (S) 
Lena Jonsson (S) 
Eric Bergner (C) 
Örjan Mikaelsson (V) 
Erik Selander (L) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kjerstin Widman (M) 
  

 

Sekreterare:        §§ 44-48 

 Marie Sandström 

 

Ordförande:      

 Håkan Johansson  

 

Justerare:      

 Kjerstin Widman  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-11-17 

 

Anslaget har satts upp: 2022-11-24 

 

Anslaget tas ner: 2022-12-16 

Förvaringsplats: Arkivet Kommunledningsstaben 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Christina Bernhardsson (S) 

Roland Samuelsson (S) 

Anton Bergström Nord (M) 

Maja Westling (C) 

Helen Edlund (KD) 

 

Tjänstemän 

Marie Sandström, Enhetschef 

Peder Halläng, Samordnare 

Tordleif Hansson, Utredare 

Ingela Vedman, Arbetsledare 
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Beslutsärenden 
 

§ 44 

Diarienr: VN-2022/00050 

Valnämndens verksamhetsplan och budget för 2023 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa valnämndens verksamhetsplan och budget för 2023. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden kommer under början av 2023 i huvudsak att arbeta med 

uppföljning och utvärdering av valet till riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige som genomfördes den 11 september 2022.  

 

Under hösten 2023 påbörjas förberedelserna inför valet till 

Europaparlamentet som kommer att ske någon gång i maj/juni 2024.  

 

Valnämndens budget för 2023 är anpassad till detta. Det innebär bland 

annat en grundbemanning med tre medarbetare under våren. Under 

hösten kommer ytterligare medarbetare att rekryteras.    

Beslutsunderlag 

Valnämndens verksamhetsplan 2023 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
Beslut och bilagor ska skickas till ksdiarium@umea.se  
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§ 45 

 

Diarienr: VN-2022/00051 

Valnämndens riskanalys och internkontrollplan för 

2023 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa valnämndens riskanalys och internkontrollplan för 2023. 

Ärendebeskrivning 

Under 2023 kommer det inte att genomföras några ordinarie val. Det 

präglar nämndens arbete och därmed även riskanalysen och 

internkontrollplanen. 

 

Valnämnden har i sin riskanalys lyft fram två uttalade risker. Det gäller 

risken för ett extraval och de risker som kan uppkomma om nämnden inte 

får ett verksamhetssystem. Verksamheten blir alltmer omfattande och 

komplex vilket visar sig i riskvärderingen när det gäller avsaknad av 

verksamhetssystem.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens riskanalys och internkontrollplan 2023 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
Beslut med bilagor skickas till ksdiarium@umea.se  
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§ 46 

 

Diarienr: VN-2022/00052 

Valnämndens sammanträdestider för 2023 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa förslaget till sammanträdestider 2023. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har att fastställa sammanträdestider för 2023. 

Förslag på mötesdatum och mötestider: 

 

Torsdagen den 16 februari kl. 08.30 – 15.00 (mötesrummet Saluten) 

Måndagen den 13 mars kl. 08.30 – 12.00 (mötesrummet Esplanaden) 

Måndagen den 22 maj kl. 08.30 – 12.00 (mötesrummet Esplanaden) 

Tisdagen den 19 september kl. 08.30 – 12.00 (mötesrummet Esplanaden) 

Onsdagen den 22 november kl. 08.30 – 12.00 (mötesrummet Sfären) 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
kommunikation@umea.se  
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§ 47 

 

Diarienr: VN-2022/00054 

Upphandling av IT-system för Valnämnden 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att uppdra till valkansliet att inleda arbetet med att upphandla ett IT-

system för nämndens verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med att genomföra val har över tid ökat i såväl omfattning som 

komplexitet. Umeås ökande folkmängd har inneburit fler valdistrikt, fler 

vallokaler och fler röstmottagare. Det har medfört ett ökat administrativt 

arbete för valkansliet. 

 

För att kunna kvalitetssäkra arbetet med valets genomförande och undvika 

en hög arbetsbelastning med rutinadministration behöver verksamheten 

upphandla ett verksamhetssystem som kan svara upp mot nämndens 

behov. Detta understryks även i nämndens riskanalys och 

internkontrollplan. 

 

Pengar för ett verksamhetssystem finns avsatta inom valnämndens 

investeringsbudget. Kostnaden för en projektledare finns avsatta i 

valnämndens driftbudget för 2023. Planen är att ett verksamhetssystem 

ska finnas i drift vid valet till Europaparlamentet våren 2024. Om så inte är 

fallet måste valkansliet förstärkas med ytterligare administrativa resurser.  

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström   
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§ 48 

 

Diarienr: VN-2022/00053 

Valnämndens uppföljning av valet till Riksdag, 

kommun- och regionfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna den redovisade uppföljningen av valet till riksdag, kommun- 

och regionfullmäktige 2022. 

Ärendebeskrivning 

Efter valet genomför valkansliet en omfattande uppföljning och 

utvärdering. Den sker för att verksamheten ska kunna utvecklas och 

förbättras i sina olika delar. 

 

Arbetet innebär bland annat att enkäter skickas ut till de som har haft 

uppdrag som röstmottagare i vallokaler på valdagen samt de som arbetat 

som röstmottagare under förtidsröstningsperioden. Dessutom träffar 

valkansliet samarbetspartners internt och externt samt har samtal med de 

större externa leverantörerna. 

 

Valkansliet deltar även i den utvärdering som Storstadsnätverket för val 

genomför samt besvarar enkäter kring valets genomförande som 

Valmyndigheten skickar ut. Slutligen kommer valkansliet även att träffa 

länsstyrelsen för ett gemensamt erfarenhetsutbyte.  

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

 

   
 

 


