
 

   
Valnämnden Protokoll 1 (10) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-01-23 VN 2018/0006  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Valnämnden 
 
Plats och tid Stadshuset sessionssal, 2018-01-23 klockan 17.30–18.40 
  
Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Klara Twete (S), vice ordf 
Nils Gårder (L) 
Elisabeth Iregren (V) 
Gert Andersson (C) 
Sven Gunnar Gunnarsson (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Anders Ebbesson (MP), Tjänstgör för Simon Tyrberg (MP) 

Emma Thomasson (FI), Tjänstgör för Tobias Lönnell (S) 
  
Ersättare Kerstin Bondesson (M) 

Jon Bonnevier (V) 
Erik Dahlén (C) 
Gun Rydin Wennborg (L) 

  
Övriga Gunnar Jönsson, Jurist 

Lise-Lotte Wennberg Liedberg, Nämndsekreterare 
 
Justerare Klara Twete (S) 
  
Paragrafer § 1-7 
  
Plats och tid för justering  
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Lise-Lotta Liedberg 
  
  
Ordförande  
 Gunnar Håkansson (MP) 
  
  
Justerare  
 Klara Twete (S) 
 



    
Valnämnden Protokoll 2 (10) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-01-23 VN 2018/0006  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Valnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-01-23 
  
Paragrafer § 1-7 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet  
  
  
Underskrift  
  
  



    
Valnämnden Protokoll 3 (10) 
 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2018-01-23 VN 2018/0006  
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 
§ 1 Anmälningar ........................................................................................................................ 4 

§ 2 Årsanalys 2017 .................................................................................................................... 5 

§ 3 Plan för intern kontroll 2018 ................................................................................................ 6 

§ 4 Tilläggsanslag 2018 - återremiss ......................................................................................... 7 

§ 5 EVP 2019-2021 med budget för 2019 ................................................................................. 8 

§ 6 Vallokaler 2018 .................................................................................................................... 9 

§ 7 Delegation till ordförande .................................................................................................. 10 
 



    
Valnämnden Protokoll 4 (10) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-01-23   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 1 Anmälningar 
 
Lotta Liedberg informerade om länsstyrelsens utbildning för valnämnden 
tisdagen den 20 mars 2018. Inbjudan kommer att skickas ut till nämndens 
ledamöter. 
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§ 2 Årsanalys 2017 
Dnr VN 2018/0001 

Sammanfattning 
År 2017 har för valnämnden varit ett mellanår då inga allmänna val äger 
rum. Valnämndens arbete har därför varit begränsat under året. 
Valnämnden har under året fattat beslut om valdistriktsindelning inför 
vidare beslut i fullmäktige. Nämnden har vidare inköpt ett nytt 
valdatasystem som kommer att användas vid allmänna valen 2018. 

Beslutsunderlag 
Förslag till årsanalys 2017 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att godkänna Årsanalys för valnämnden 2017. 
att översända redovisningen till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret   
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§ 3 Plan för intern kontroll 2018 
Dnr VN 2018/0003 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat de kommungemensamma 
kontrollaktiviteterna för 2018: 
- att myndighetskrav kring systematiskt brandskyddsarbete följs 
- att kontrollmiljön avseende dokumenthantering och 
informationssäkerhet är tillfredsställande 
Därutöver föreslår nämnden följande kontrollaktivitet: 
Alla röstmottagare och valförrättare ska enligt vallagen ha genomgått 
utbildning innan valet oavsett om de vid tidigare val har genomgått 
utbildning eller inte. Kontrollaktiviteten avser att svara på om 
utbildningen har varit relevant och tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
Förslag till plan för intern kontroll 2018 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att fastställa plan för intern kontroll 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret   
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§ 4 Tilläggsanslag 2018 - återremiss 
Dnr VN 2016/0012 

Sammanfattning 
Valnämnden begärde en utökad budgetram för 2018 jämfört med vad 
som beslutats i kommunfullmäktige i juni 2017 om + 1 417 tkr. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2017 
att återremittera begäran till valnämnden med uppmaning att återkomma 
med en kompletterad planering avseende arbetet 2018, inklusive en 
utvecklad internbudget samt behov av stärkt professionalisering genom 
tjänstemannastöd. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen i februari. 

Beslutsunderlag 
VN budgetskrivelse 2017-10-30 
VN tillägg till budgetskrivelse 2018-01-16 
Kommunstyrelsen (2017-12-06 §369) Välnämndens begäran om 
uppräkning 
  

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att återremittera ärendet. 
att ge kansliet och presidiet i uppdrag att ta komplettera yttrandet. 
att behandla ärendet vid ett extra sammanträde den 13 februari 2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret   
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§ 5 EVP 2019-2021 med budget för 2019 
Dnr VN 2018/0004 

Sammanfattning 
År 2019 är ett valår. Valet ligger dock så långt efter RKL-valet 2018, att 
någon samordningsvinst knappast kan påräknas. Kostnaderna för detta år 
torde därför lämpligen beräknas motsvara dem för 2018. Det något lägre 
förväntade valdeltagandet kan möjliggöra vissa besparingar, men de är i 
så fall inte stora. 
År 2020 och 2021 är mellanår. Grundkostnaderna kan motsvara dem för 
2016 och 2017. Sedan kommunen numera infört utökat tjänstemannastöd 
för nämnden, blir kostnaderna dock högre. 

Beslutsunderlag 
Förslag till EVP 2019-2021 med budget för 2019. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att i andra stycket ändra ”kostnaderna” till ”grundkostnaderna” samt 

”kan” till ”blir”. 
att med dessa justeringar översända föreliggande förslag 

till budgetskrivelse till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 6 Vallokaler 2018 
Dnr VN 2018/0005 

Sammanfattning 
Vallokalerna inför valet 2018 är i de fall där det är möjligt samma som 
vid valen 2014. Fler valdistrikt och några ombyggnader medför dock en 
del förändringar. 

Beslutsunderlag 
Lisa över föreslagna lokaler och dess status. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att godkänna att föreslagna lokaler används som vallokaler vid valet 

2018.   
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§ 7 Delegation till ordförande 
Dnr VN 2018/0002 

Sammanfattning 
För att genomföra de allmänna valen 2018 och valet till 
Europaparlamentet 2019 behöver valnämnden fatta beslut om lämpliga 
vallokaler, lokaler för förtidsröstning, röstmottagare m.m. En del av 
dessa beslut behöver tas mellan nämndens möten. Nämndens ordförande 
behöver därför delegation i dessa frågor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VN 2018-01-15, Delegation till valnämndens ordförande 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
att delegera följande beslut till valnämndens ordförande: 
- att teckna avtal rörande materialanskaffning, transporter, hantering av 

förtidsröster samt lokalförhyrningar i samband med allmänna valet 
2018 och valet till Europaparlamentet 2019. 

- att ta kompletterande beslut om valförrättare och röstmottagare. 
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