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Vainämnden Samma nträdesdatum: 
Protokoll 2019-12-10 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 16.00-17.00 

Beslutande: Johan Pelling (S), 
Ordförande 
Tone Tingsgård (S) 
AbbasAI-Janabi (S) 
Mie Karlström (L) 
Chiar Issa (MP) 
Jan Öman (M) 
Johan Rendel (M) 
Hossein Aminaey (S) 
Jan Höglund (V) 

Övriga deltagare: Åsa Nilsson Bjervner kanslichef, Sofie Blomgren projektledare, Samuel Lundström 
nämndsekreterare. 

Utses att justera: Jan Öman (M) Paragrafer: 57 -  62 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
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Va lnä mnden 
Protokoll 

Sam nianträdesdatu m: 
2019-12-10 

 

§ 57 

Val av justerare och justeringsdag 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att utse Jan Öman (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 
10 december. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Valnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-12-10 

§ 58 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Valnämnden 
Protokoll 

Samnianträdesdatum: 
2019-12-10 

§ 59 

Verksamhetsplan och budget 2020 
VLN-2019-0105 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att anta upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2020 i enlighet med bilagd 
handling, samt 

att översända handlingen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Vid sitt sammanträde den 4 - 5 november 2019 beslutade kommunfullmäktige om Mål 
och budget 2020 med plan för 2021 - 2022.1 Mål och budget finns några uppdrag 
riktade till alla nämnder och bolagsstyrelser. Dessutom har valnämnden ett delat 
uppdrag med kommunstyrelsen. Nämnden föreslås anta åtgärder under det delade 
uppdraget men i övrigt föreslås nämnden inte anta åtgärder under år 2020 då 
nämndens verksamhet mellan valår är begränsad. 

Valnämnden har tilldelats ett kommunbidrag i Mål och budget motsvarande 917 tkr 
och nämndens kostnader beräknas motsvara denna summa. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kom munled ningskontorets förslag till beslut 2019-11-20. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§60 

Plan för intern kontroll 2020-2021 
VLN-2019-0106 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att godkänna kommunledningskontorets förslag till plan för intern kontroll 2020 - 
2021 i enlighet med bilagd handling, samt 

att översända handlingen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll beskriver hur nämndens 
arbete med den interna kontrollen ska utformas. Arbetet med intern kontroll ska 
rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för frågan. 
Valnämnden upprättar årligen en internkontrollplan med utgångspunkt i 
nämndens riskanalys. Planen är en del i styrningen av verksamheten och ett 
hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och i enlighet med lagar, föreskrifter, 
policyer och riktlinjer. 
Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som 
framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp 
enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen 
till kommunstyrelsen. 
Valnämndens plan för intern kontroll är en tvåårig plan, under denna period ska en 
utredning ske kring hur nämndens kansli ska finansieras under mellanvalsperioden. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kom munledningskontorets förslag till beslut 2019-11-20. 

-",......_ Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Valnämnden 
Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
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§61 

Valnämndens sammanträdestider 2020 
VLN-2019-0108 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att valnämnden sammanträder följande datum klockan 16.00: 

25 februari 

21 april 

22 september 

15 december 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdestider för valnämnden 2020. Det föreslås att nämndens 
sammanträden börjar klockan 16.00 på föreslagna datum (tisdagar). 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut 2019-12-02. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum: 
2019-12-10 

§ 62 

Informationsärenden 

Åsa-Nilsson Bjervner rapporterar från Storstadsnätverket i Umeå. 

Åsa-Nilsson Bjervner informerar om Folkomröstning Helsingborg. 

Sofie Blomgren informerar om arbetet inför valet 2022. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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