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Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande) (Deltar digitalt)
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande) (Deltar digitalt)
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Joseph Prai (S) (Deltar digitalt)
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Karl-Assar Bagewitz (M) (Deltar digitalt)
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§

5

Inkomna skrivelser 2021

VN-2020-127
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till valnämndens sammanträde den 23 februari 2021.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag











Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 1V (1/2)
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 1V (2/2)
Beslut från KF 201222 (1/2)
Beslut från KF 201222 (2/2)
Beslut från KF 201222 (1/3)
Beslut från KF 201222 (2/3)
Beslut från KF 201222 (3/3)
Beslut från KF 201222
Beslut KSAU § 24

Paragrafen är justerad
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§

6

Årsanalys 2020

VN-2021-3
Sammanfattning

År 2020 har varit ett mellanvalsår vilket inneburit att det inte förekommit några planerade val
eller omröstningar i kommunen. Valnämndens förvaltningsorganisation har under året
löpande arbetat med administration av valnämndsärenden, valrelaterade utredningar samt
utvecklings- och säkerhetsfrågor.
Valnämndens valorganisation har under 2020 fokuserat mycket arbete på en valgeografisk
utredning. I detta arbete har intern kompetens kunnat nyttjas på ett sätt som bidragit till 138
000 kronor i lägre kostnader jämfört med budgeterad konsultkostnad. Med anledning av
Coronaviruspandemin har nationella nätverksträffar och konferenser genomförts digitalt
istället för fysiskt vilket också har inneburit minskade kostnader för resor och
sammankomster.
Den positiva budgetavvikelsen för valnämnden år 2020 är totalt 181 000 kronor.
I ärendet föreligger förslag till årsanalys 2020.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner Årsanalys 2020.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut VNAU 210216 §3 Årsanalys 2020
Tjänsteskrivelse VNAU 210216 Årsanalys 2020
Årsanalys 2020 (Valnämnden)

Paragrafen är justerad
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§

7

Internkontrollplan 2021

VN-2021-2
Sammanfattning

Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige
fastställda målen uppfylls. Kommunstyrelsen har fastställt att tre kommungemensamma
granskningsområden ska finnas i samtliga nämnders internkontrollplaner 2021: bisysslor,
felaktig tillgång till information och lokaler samt risk för handel utanför avtal.
Utifrån valnämndens riskanalys 2021 föreslås ytterligare ett granskningsområde:
arbetssätt/rutiner utifrån ett pandemiperspektiv samt en direktåtgärd: identifiering av
vallokaler i nytillkomna valdistrikt.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner Internkontrollplan 2021 i enlighet med Mats Svanbergs (M)
ändringsyrkande.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsgång

Ordförande Mats Svanberg (M) yrkar bifall till valnämndens arbetsutskotts förslag med
följande ändringar i sannolikhets- och konsekvensbedömningarna i riskmatrisen samt
riskanalysen:
Att på s. 3 i dokumentet Riskmatris – 2021 (reviderad) och på s. 10 i dokumentet Riskanalys
2021 (Valnämnden) reviderad under rubriken Bisysslor ändra sannolikheten från ”troligt” till
”föga troligt” med ett totalt riskvärde av 6 istället för 12.
Att på s. 3 i dokumentet Riskmatris – 2021 (reviderad) och på s. 11 i dokumentet Riskanalys
2021 (Valnämnden) reviderad under rubriken Felaktig tillgång till information och lokaler ändra
sannolikheten från ”troligt” till ”föga troligt” med ett totalt riskvärde av 8 istället för 16.
Att på s. 3 i dokumentet Riskmatris – 2021 (reviderad) och på s. 12 i dokumentet Riskanalys
2021 (Valnämnden) reviderad under rubriken Risk för handel utanför avtal ändra sannolikheten från
”troligt” till ”möjligt” och konsekvensen från ”allvarligt” till ”kännbart” med ett totalt
riskvärde av 6 istället för 16.
Eva Sjöstedt (S), Ahrne Christiansson (V) och Olle Schmidt (L) yrkar bifall till Mats
Svanbergs (M) ändringsyrkande.
Ordföranden finner valnämnden besluta i enlighet med ordförandens ändringsyrkande.
Beslutet skickas till

STK, Utredning och uppföljning
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Beslutsunderlag








Förslag till beslut VNAU 210216 §4 Internkontrollplan 2021
Tjänsteskrivelse VNAU 210216 Internkontrollplan 2021
Internkontrollplan 2021 (Valnämnden)
Riskanalys 2021 (Valnämnden) reviderad
Riskmatris - 2021 (reviderad)
Beslut KS 2010114 §329 med Muntlig reservation (MP)

Paragrafen är justerad
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§

8

Remiss från Justitiedepartementet - Förstärkt skydd för väljarna
vid röstmottagning

VN-2021-5
Sammanfattning

Valnämnden har fått möjlighet att yttra sig kring Delbetänkande av 2020 års valutredningFörstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen SOU 2021:7. I betänkandet föreslås en rad
justeringar i vallagen med syfte att förstärka skyddet för väljaren. Valnämnden föreslås ställa
sig generellt positiv till delbetänkandet och framföra synpunkter kring tillämpningen av dessa
förslag till förändringar samt uttrycka ett behov av ytterligare förtydliganden och justeringar
av vallagen, i synnerhet i avseende skydd för väljare under röstningsförfarandet.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner valnämndens arbetsutskotts förslag till yttrande efter
justering enligt Mats Svanbergs (M) ändringsyrkande och överlämnar detsamma till
kommunstyrelsen.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsgång

Ordförande Mats Svanberg (M) yrkar att ordet ”föreslås” ändras till ”vill” i sjunde meningen,
andra stycket under rubriken "Yttrande" i dokumentet "Valnämndens arbetsutskotts förslag till
yttrande över remiss från Justitiedepartementet gällande förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning (SOU
2021:7) Reviderat", så att meningen lyder: ”Valnämnden vill således framhålla att en avvisning
bör rekommenderas som sista utväg, då detta är en eskalering av konflikt som i första hand
bör undvikas, och kan så göras genom utbildning.”
Eva Sjöstedt (S) yrkar bifall till Mats Svanbergs (M) ändringsyrkande samt yrkar att paragrafen
justeras omedelbart.
Ordföranden finner valnämnden besluta i enlighet med ordförandens ändringsyrkande samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut VNAU 210216 §5 Remiss från Justitiedepartementet - Förstärkt
skydd för väljarna vid röstmottagning
Tjänsteskrivelse VNAU 210216 gällande remiss från JustitiedepartementetFörstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)
Valnämndens arbetsutskotts förslag till yttrande över remiss från
Justitiedepartementet gällande förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning (SOU
20217) Reviderat
Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)
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Remiss från Justitiedepartementet - Förstärkt skydd för väljarna vid
röstmottagningen
Följebrev Remiss från Justitiedepartementet - Förstärkt skydd för väljarna vid
röstmottagningen
, STK-202

Paragrafen är justerad
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§

9

Information Översyn av arvodering för vaktmästare inför val
2022

Sammanfattning

Valchef Daniel Olsson informerar om det fortsatta arbetet med översyn av arvodering för
vaktmästare inför val 2022.
Paragrafen är justerad
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§

10

Information Översyn av valdistrikt inför valen 2022 och 2024

Sammanfattning

Valchef Daniel Olsson informerar om det fortsatta arbetet med översyn av valdistrikt inför
valen 2022 och 2024.
Paragrafen är justerad

