
  

Sammanträdesprotokoll 
2023-02-16 

 

Valnämnden 

Tid: Torsdagen den 16 februari 2023 kl. 08:30-15:00 

Plats: Saluten, Länken, Stadshuset 

Beslutande: Håkan Johansson (S), ordförande 
Kjerstin Widman (M), vice ordförande 
Ewa Ögren (S) 
Lars Jansson (S) 
Maja Brändström Nyström (V) 
Fredrik Rönn (C) 
Joline Göttfert (M) tjänstgörande ersättare för  
Richard Desiatnik (L) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kjerstin Widman (M) 
  

 

Sekreterare:        §§ 1-7 

 Marie Sandström 

 

Ordförande:      

 Håkan Johansson  

 

Justerare:      

 Kjerstin Widman 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-02-16 

 

Anslaget har satts upp: 2023-02-22 

 

Anslaget tas ner: 2023-03-16 

Förvaringsplats:   

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lina Farhat (S) 

Kristian Ådén (S) 

Lena Jonsson (S) 

Lena Andersson (M) ej §2 

 

 

Tjänstemän 

Marie Sandström, enhetschef 

Peder Halläng, samordnare 

Tordleif Hansson, utredare 

Lennart Nilsson, kommunjurist 

Simon Dahlgren, controller 
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Beslutsärenden 
 

§ 1 

 

Diarienr: VN-2023/00004 

Val av justerare för Valnämnden protokoll för 

mandatperioden 2022-2026 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att utse Kjerstin Widman (M) till justerare för Valnämndens protokoll för 

mandatperioden 2022-2026. 

 

Ärendebeskrivning 

Att utse Kjerstin Widman (M) till justerare av Valnämndens protokoll för 

mandatperioden 2022-2026. 

 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 
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§ 2 
Diarienr: VN-2023/00005 

Valnämndens rapport till Kommunstyrelsen för 

perioden januari-december 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari – december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden redovisar ett överskott på 187 tkr för år 2022. 

 

Personalkostnaderna visar ett litet överskott samtidigt som övriga 

verksamhetskostnader blev betydligt högre än budgeterat. Att nämnden 

trots detta gör ett plusresultat beror på att intäkterna blev större än 

beräknat. Valnämndens intäkter består av statsbidrag för att anordna 

förtidsröstning. 

 

Nämnden hade under 2022 inte några egna investeringsmedel. 

Investeringarna finansierades via kommunstyrelsens investeringsram och 

investeringsreserv. 

 

Beslut med bilagor skickas till ksdiarium@umea.se.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari – 

december 2022 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se 

  

mailto:ksdiarium@umea.se
mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 3 
Diarienr: VN-2023/00006 

Uppföljning av Valnämndens interkontrollplan 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna nämndens internkontrollarbete för perioden 2022-01-01 – 

2022-12-31 

 

att nämnden bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig och 

ändamålsenlig. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden ska följa upp föregående års internkontrollplan. 

 

Valnämnden fastställde 2021-11-08 internkontrollplanen för 2022.  

 

Sammanfattningsvis har de åtgärder som tagits upp i internkontrollplanen 

genomförts enligt plan och fungerat väl.  

 

Beslut med bilagor skickas till ksdiarium@umea.se och 

stadsledningskontorets ekonomifunktion.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning av internkontrollplan för valnämnden 2022 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  

Stadsledningskontorets ekonomifunktion 

   
  

mailto:ksdiarium@umea.se
mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 4 

 

Diarienr: VN-2023/00007 

Återrapport av Valnämndens 

personuppgiftsincidenter januari-december 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att nämnden har tagit del av återrapport av personuppgiftsincidenter för 

perioden januari-december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i valnämnden 2018-12-12 skall nämnden informeras om de 

incidenter som skett inom sitt verksamhetsområde och de åtgärder som 

vidtagits. 

 

Vid tiden för denna återrapport finns inga personuppgiftsincidenter att 

återrapportera. 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson, personuppgiftskoordinator 

Marie Sandström 
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§ 5 
Diarienr: VN-2023/00008 

Handlingsplan för sucidprevention 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att i sitt yttrande inte lämna några synpunkter på handlingsplan för 

suicidprevention. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden har tagit fram förslag till ”Handlingsplan 
suicidprevention” för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens 
hållbarhetsutskott har bjudit in samtliga nämnder att yttra sig över 
föreslagen handlingsplan. Nämndernas yttrande ska vara inne senast den 
28 februari 2023. 
 
Handlingsplanens övergripande mål är att minska antalet suicid i Umeå 
kommun. Den ska tydliggöra kommunens ansvar för det suicidpreventiva 
arbetet i Umeå kommun, samt skapa förutsättningar för ett strukturerat 
och kontinuerligt självmordsförebyggande arbete. Syftet är också att öka 
medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för att 
verksamheter i Umeå kommun bättre ska kunna uppmärksamma personer 
som kan befinna sig i risk. 
 
Valnämndens verksamhet består i normalfallet av ett kansli på tre 

personer. När det genomförs val är arbetsstyrkan större. Personalen tillhör 

stadsledningskontoret och bör liksom i andra fall, som exempelvis när det 

gäller medarbetarenkäten, räknas till stadsledningskontoret samt på 

nämndsnivå kommunstyrelsen. 

 

Valnämnden har inga synpunkter på handlingsplanen för suicidprevention.   
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Beslutsunderlag 

Handlingsplan för suicidprevention 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  

   
 

 

  

mailto:ksdiarium@umea.se
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Informationsärenden. 
 

§ 6 

Diarienr: VN-2023/00002 

Informationsärenden Valnämnden 16 februari 2023 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen 

Ärendebeskrivning 

Valkansliet organisation 

Valnämndens reglemente och uppdrag 

Kommun- och Regionvalet har vunnit laga kraft 

Riksdag- kommun och regionvalet 2022 

Enkätstudie röstmottagare, Johan Högström Mittuniversitetet, Christian 

Jerhov Lerums kommun 

Årshjul Valnämnden 2023 

Budget och interkontrollplan 2023 

Verksamhetsplan 2023 

Möte med kommunrevisorerna 18 januari 2023 

Nya valdistrikt till EU-valet 2024 

Kommande sammanträden för valnämnden 

Beslutsunderlag 

Enkätstudie röstmottagare, Johan Högström Mittuniversitetet, Christian 

Jerhov Lerums kommun 

 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Peder Halläng 

Tordleif Hansson 
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Anmälningsärenden 
 

§ 7 

 

Diarienr: VN-2023/00003 

Anmälningsärenden Valnämnden 16 februari 2023 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna anmälningsärenden. 

 

Ärendebeskrivning 

KS beslut - Planeringsdirekt för 2024 och plan för 2025-2027 

KF beslut – Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och 

nämnder 

KS beslut – Riktlinjer för strategisk användning av personuppgifter i sociala 

medier 

KS beslut – Förslag till investeringsprocess och investeringsunderlag för 

2023-20227 

Beslutsunderlag 

KS beslut - Planeringsdirekt för 2024 och plan för 2025-2027 

KF beslut – Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och 

nämnder 

KS beslut – Riktlinjer för strategisk användning av personuppgifter i sociala 

medier 

KS beslut – Förslag till investeringsprocess och investeringsunderlag för 

2023-20227 

   
 

 

 


