
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-11-23 

 

Valnämnden 

Tid: Måndagen den 23 november 2020 kl. 08:30-14.00 

Plats: Saluten och Teams 

Beslutande: Håkan Johansson, ordförande (S) 
Kjerstin Widman, vice ordförande (M) distans från kl 13.00 
Lina Farhat (S) deltar på distans 
Lena Jonsson (S) deltar på distans 
Eric Bergner (C) deltar på distans 
Örjan Mikaelsson (V) deltar på distans 
Erik Selander (L) deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kjerstin Widman (M) 
  

 

Sekreterare:        §§ 17-22 

 Marie Sandström 

 

Ordförande:      

 Håkan Johansson (S) 

 

Justerare:      

 Kjerstin Widman (M)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-11-23 

 

Anslaget har satts upp: 2020-12-02 

 

Anslaget tas ner: 2020-12-24 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Edberg (S) deltar på distans 

Christina Bernhardsson (S) deltar på distans 

Maja Westling (C) deltar på distans, deltar ej på arbetsmiljöutbildning 

 

Tjänstemän 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Peder Halläng 

Johan Gammelgård deltar på distans 

Erik Lindberg deltar på distans 

Ulrika Bertilsson deltar på distans 

 

  



Sida 3 av 8 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Valnämnden 2020-11-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

§ 17 

Diarienr: VN-2020/00002 

VN Informationsärende 23 november 2020 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationerna. 

Ärendebeskrivning 

 

Valnämndens verksamhetslokal 

Ekonomi 2021 

Valnämndens årshjul 2021 

Valkansliets aktivitetslista 2021 

Storstadsnätverket / nya vallagsutredningen 

Pandemiberedskap 

Pågående nationellt arbete inför RKR-valet 2022 

Öppna data – återrapportering 

Arbetsmiljöutbildning kl 11.00-14.00 
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§ 18 

Diarienr: VN-2020/00024 

Uppdragsplan 2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa uppdragsplan för år 2021. 

Ärendebeskrivning 

Under 2021 kommer valnämndens verksamhet att vara inriktad på 

förberedelser inför RKR-valet 11 september 2022 samt 

verksamhetsutveckling. 

 

Valnämndens kansli kommer att vara bemannat av tre personer som 

vardera arbetar 40 procent av heltid. Nämndens behovsframställan i 

budget bygger på detta samt kostnader för fyra nämndssammanträden. Till 

detta kommer en mindre del för övriga driftkostnader.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens uppdragsplan 2021 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  

 

 
  

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 19 
Diarienr: VN-2020/00025 

VN Riskanalys och internkontrollplan 2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att fastställa riskanalys och internkontrollplan för 2021. 

Ärendebeskrivning 

Under 2021 kommer valnämndens verksamhet att vara inriktad på 

förberedelser inför RKR-valet 11 september 2022 samt 

verksamhetsutveckling. 

 

Ur ett riskperspektiv är avsaknaden av en verksamhetslokal det allt 

överskuggande problemet. Detta nämns under samtliga kontrollområden 

som tas upp i riskanalysen. Bedömningen av sannolikhet och konsekvens 

innebär att frågan om verksamhetslokal måste följas noga och rapporteras 

tillbaka till nämnden vid nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Riskanalys och internkontrollplan för valnämnden 2021 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se 

 
  

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 20 
Diarienr: VN-2020/00026 

Valnämndens verksamhetslokal 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att ge direktören för Administration och Innovation i uppdrag att 

tillsammans med Fastighetsförvaltaren arbeta för en tidigare inflyttning 

till verksamhetslokalen med hänvisning till riskanalysen.  

 

att återrapportering sker till nämnden vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har under en lång tid saknat verksamhetslokal. För 

närvarande lagras valmaterialet på flera ställen. Delar av materialet lagras 

dessutom externt vilket har påfört valnämnden icke budgeterade 

kostnader.  

 

Fastighetsförvaltningen har tagit fram en tidplan för när valnämnden kan få 

tillträde till en lokal i kommunens fastighet på kvarteret Motståndet, 

Västerslätt. Den riskanalys som nämnden har fastställt visar att avsaknaden 

av verksamhetslokal är en stor risk. Det är därför mycket angeläget att 

nämnden får försäkringar att lokalen ställs till vårt förfogande senast det 

datum som anges i tidplanen. 

En förskjutning skulle få mycket stora konsekvenser för valnämndens 

verksamhet och dessutom bidra till ytterligare kostnader som nämnden 

inte har täckning för i sin budget. 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
Johan Gammelgård 
Erik Lindberg   
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§ 21 
Diarienr: VN-2020/00027 

VN Remiss Medborgarlöften 2021-2022 Umeå 

kommun 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att lämna remissvar enligt kommunledningsstabens förslag samt att 

uppdra till förvaltningen att kontakta Umebrå i syfte att informera om 

valnämndens arbete med säkert och trygg val. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Medborgarlöften 

2021–2022 Umeå kommun. Syftet med medborgarlöften är ett effektivare 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger 

förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med 

lokalsamhällets aktörer. Umeå kommun har tillsammans med polisen 

arbetat fram medborgarlöften. 

 

Eftersom valnämndens verksamhet inte omfattar de områden som 

remissen handlar om väljer nämnden att inte lämna några synpunkter på 

förslaget till Medborgarlöften 2021–2022 Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

Medborgarlöften för 2021–2022 Umeå kommun 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
umebra@ume.se  

   
  

mailto:umebra@ume.se
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§ 22 

Diarienr: VN-2020/00028 

VN Mötesdatum 2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att hålla sammanträden tisdag 9 februari, tisdag 11 maj och  

tisdag 5 oktober. 

 

att sammanträdena börjar kl. 08.30. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden behöver ha tre sammanträden under 2021. Vid det första 

sammanträdet fastställs bokslutet för 2020. Dessutom fattas beslut om 

drift- och investeringsframställan inför 2022, ersättningar för 

röstmottagare 2022 samt görs en uppföljning av uppdragsplan och 

internkontrollplan för 2021. 

 

Vid det andra nämndssammanträdet tas beslut om valditstriktsindelning 

och vid årets sista sammanträde ska nämnden ta beslut om uppdragsplan 

och internkontrollplan för 2022, mötesdatum för 2022 samt ta beslut om 

verksamhetsuppföljning för tertial 2.  

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 

Beslutet ska skickas till 
kommunikation@umea.se  

Valnämndens ledamöter och ersättare. 

mailto:kommunikation@umea.se

