
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-10-12 

 

Valnämnden 

Tid: Måndagen den 12 oktober 2020 kl. 8:30-11.30 

Plats: Esplanden, Länken, Stadshuset 

Beslutande: Håkan Johansson (S), ordförande 
Kjerstin Widman (M), vice ordförande 
Lina Farhat (S) deltar på distans 
Lena Jonsson (S) deltar på distans 
Eric Bergner (C) deltar på distans 
Örjan Mikaelsson (V) §§9-15 (del av) 
Erik Selander (L) deltar på distans 
Per Edberg (S) ersättare för Örjan Mikaelsson (V) §§15-16 
deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kjerstin Widman 

 

Sekreterare:          §§9-16  

 Marie Sandström/Anna Holmstedt                 §§9-10 omedelbar 

                   justering 

 

Ordförande:        

                       Håkan Johansson  

 

Justerare:            

                                        Kjerstin Widman  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-10-12 

 

Anslaget har satts upp:  

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Edberg (S) §§ 9-15 (del av) deltar på distans 

Christina Bernhardsson (S) deltar på distans 

Anton Bergström (M) deltar på distans 

Maja Westling (C) deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Peder Halläng 

Anna Holmstedt 
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§ 9 

Diarienr: VN-2020/00020 

Valnämndens rapport till Kommunstyrelsen för 

perioden 

januari-augusti 2020 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att godkänna rapporten till kommunstyrelsen för perioden januari – 

augusti 2020 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har upprättat en rapport för verksamhetsuppföljning för 

perioden januari – augusti 2020. Rapporten skickas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari – augusti 

2020 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, ksdiarium@umea.se 

Dan Gideonsson 

Anette Sjödin  
 

 

  

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 10 
Diarienr: VN-2020/00017 

Arbetsmiljöansvar och fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fördela arbetsmiljöuppgifter inom valnämndens ansvarsområde till 

förvaltningschefen för stadsledningskontoret  

att uppdra till ordföranden att genomföra och dokumentera skriftlig 

fördelning     

att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med ett årshjul för hur 

nämnden kan följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska en fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

ske i organisationen för att det ska vara möjligt att bedriva ett aktivt 

arbetsmiljöarbete och därmed ta ett arbetsmiljöansvar. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och fördelar 

ekonomiska resurser till nämnderna så att arbetsmiljöansvaret kan 

fullgöras. Nämnderna ansvarar för arbetsmiljön inom sitt område och ger 

förutsättningar och arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef.  

Förvaltningschefen har övergripande uppgifter i egenskap av 

förvaltningschef men även uppgifter i egenskap av närmaste chef till sina 

underställda chefer och medarbetare. Arbetsmiljöuppgifterna ska sedan 

ges till den som har den bästa förutsättningarna att utföra uppgifterna och 

se till att de blir utförda, det vill säga chefer.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Protokollsutdrag KF 2019-01-28 

Beredningsansvariga 
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Margaretha Alfredsson förvaltningschef Stadsledningskontoret 

Birgitta Forsberg personaldirektör 

 

Beslutet ska skickas till 
Personalnämnden   
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§ 11 
Diarienr: VN-2020/00018 

Motion 10/2020: Umeå försökskommun för rösträtt 

vid 16 år; Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen, 

(MP) 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motion 10/2020: Umeå 

försökskommun för rösträtt vid 16 år 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad motion. I 

motionen yrkar Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP): 

 

att Umeå kommun ansöker om att i en nationell försöksverksamhet sänka 

rösträttsåldern i kommunalvalet 2022 och/eller 2026 till 16 år förutsatt att 

Demokratiutredningens förslag röstas igenom i riksdagen 

 

att stadsdirektören ges i uppdrag att se till att en sådan ansökan fullföljs. 

 

Valnämndens uppdrag är att fullgöra de uppgifter som ankommer på 

valnämnd samt ansvara för genomförande av val eller folkomröstning. 

 

Umeå kommun har en ung befolkning och anser att de unga ska vara med 

och påverka. Det gäller att hitta former för det så att arbetet kan bedrivas 

med kontinuitet och ha ett representativt deltagande. 

 

Kommunen lämnade ett yttrade över 2014 års Demokratiutredning ”Låt 

fler forma framtiden” (SOU 2016:5). När det gäller utredningens förslag om 

försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år skulle det enligt 

utredningen vara upp till varje kommun att ansöka om detta. Umeå 

kommun hade i sitt yttrande ingenting att invända mot det.  
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För valnämndens del skulle en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder 

till 16 år innebära att antalet väljare till kommunvalet 2022 skulle öka med 

ungefär 2800 personer. I några valdistrikt skulle i så fall antalet 

röstberättigade öka så pass mycket att delad röstlängd skulle vara befogad. 

Uppskattningsvis skulle ytterligare tre till fem valdistrikt behöva två 

arbetslag för att hantera det ökade antalet väljare.  

Kostnadsökningen för detta beräknas till mellan cirka 270000 – 450000 

kronor i form av arvoden till röstmottagare. Riksdagen har ännu inte tagit 

ställning till Demokratiutredningens förslag. Så länge det inte finns något 

ställningstagande från riksdagen i sakfrågan om försöksverksamhet kring 

sänkt rösträttsålder i kommunalvalet bör inte heller kommunen ta ställning 

till att ansöka om att få vara försökskommun för detta. 

Beslutsunderlag 

Motion: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år  

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

 

Valnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Örjan Mikaelsson (V) – bifall till motionen 

Håkan Johansson (S) – bifall till tjänsteskrivelsen förslag (avslag) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till 

motionen. 

Valnämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

Örjan Mikaelsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, ksdiarium@umea.se  

   

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 12 

Diarienr: VN-2020/00019 

Arkivbeskrivning för valnämnden 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa arkivbeskrivning för valnämnden 

Ärendebeskrivning 

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (4 kap, 2 §) och Arkivlagen (6 §) ska 

varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens allmänna 

handlingar. 

 

Denna beskriver bland annat följande: 

• myndighetens organisation och verksamhet 

• sökingångar i arkivet 

• bestämmelser om sekretess 

Beslutsunderlag 

Arkivbeskrivning – beskrivning av Umeå kommuns valnämnds allmänna 

handlingar 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
stadsarkivet 
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§ 13 
Diarienr: VN-2020/00021 

Öppna data som ledningsstöd, inbjudan till 

seminarium 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att inte anmäla någon ledamot till seminariet 

 

att uppdra till Tordleif Hansson att delta vid seminariet och vid 

kommande sammanträde ge nämnden en återrapport 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har fått en inbjudan att anmäla ledamöter till ett seminarium 

om öppna data som ledningsstöd. 

 

Vid seminariet kommer det att gås igenom vad öppna data är för något 

samt att öka förståelsen varför det är en viktig fråga för kommunen.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan Öppna data som ledningsstöd 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
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§ 14 
Diarienr: VN-2020/00022 

Valnämndens verksamhetslokal 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att uppdra till direktören för Administration och innovation att kontakta 

Fastighet för att påtala vikten av att valnämnden får tillgång till lokalen så 

snart som möjligt 

 

att följa upp ärendet vid nästa möte. 

 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har länge saknat en verksamhetslokal. För närvarande lagras 

allt material i lokaler i Bruksbackens vård- och omsorgsboende i Sävar samt 

hos Umeå stadsbud. 

 

Fastighet har nu erbjudit en lokal i kommunens fastighet på Strömvägen 4-

6, kvarteret Motståndet på Västerslätt. Där finns även kontorslokaler.  I 

fastigheten har Gator och parker, Fritid och Fastighet verksamhet.  

 

Innan valnämnden kan flytta in med sin verksamhet behövs ett antal 

anpassningar av lokalen. Det behövs också större utrymmen än vad som 

har erbjudits i första läget. Fastighet är medvetna om detta och säger sig 

kunna erbjuda ytterligare utrymmen inom fastigheten. För närvarande har 

dock inte Fastighet kunnat presentera någon tidplan för när 

lokalanpassning och inflyttning ska kunna ske. 

 

Valnämnden kommer enligt sin investeringsbudget för 2021 att köpa in 

relativt mycket skrymmande material. Allt material som köps in under 

nästa år måste kunna levereras direkt till den nya verksamhetslokalen.  
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Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

 

Valnämndens beslutsordning 
 

Yrkanden 

Håkan Johansson (S) – att följa upp ärendet vid nästa möte 

 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut.  

 

Valnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag med tillägg: 

 

att följa upp ärendet vid nästa möte 

   

 

 

  



Sida 12 av 13 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Valnämnden 2020-10-12 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 15 
Diarienr: VN-2020/00002 

VN Informationsärende 12 oktober 2020 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationerna. 

Ärendebeskrivning 

Vallokaler 

Röstningslokaler för förtidsröstning 

Projektet ”vallokaler i kommunala fastigheter” 

Tillgängliga vallokaler – storstadsnätverket och Myndigheten för 

delaktighet 

Valdistriktsindelning 

Personalförsörjning 

Hyresavtal för ej kommunägda idrottshallar 

Rapport från möten med Utbildnings- och Fritidsförvaltningen angående 

Valnämndens inriktningsbeslut om lokaler 

Revisorernas grundläggande granskning 

Storstadsnätverket 

Utläggning av röstlängd för granskning inför Sametingsvalet 

Nästa sammanträde 2020-11-23 
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§ 16 
Diarienr: VN-2020/00003 

VN Anmälningsärenden 12 oktober 2020 

Beslut 

 

Valnämnden beslutar att 

 

godkänna redovisade anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 

Valnämndens rapport till Kommunstyrelsen för perioden januari – april 

2020. 

Valnämndens remissvar på handlingsplan för halverad barnfattigdom. 

Valnämndens remissvar på Avfallsplan Umeåregionen - Resurshållning för 

ett cirkulärt samhälle. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut av ordförande i Valnämnden 

 

 

 

   
 

 

 


