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Datum

2020-09-11

Dagordning 2020-09-17

Ärende

Föredragande

1. Upprop, protokollets justering samt fastställande av
dagordning
2. Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för
Valnämnden 2020
Dnr 00006-2020

Anna Brandell

3. Verksamhetsplan 2021 - Valnämnden
Dnr 00007-2020

Anna Backlund

4. Uthyrning av valmaterial
Dnr 00008-2020

Anna Brandell

5. Överläggnings- och informationsärenden
Dnr 00003-2020

Anna Backlund/Anna
Brandell

6. Meddelanden
Dnr 00002-2020
7. Delegationsärenden
Dnr 00001-2020

Pär Fredriksson
Ordförande

Anna Brandell
Nämndsekreterare

Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut

Sida
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Datum

Diarienummer

2020-09-10

VAL 00006-2020

Handläggare
Anna Brandell
Registrator

Förslag till beslut - Budgetuppföljning T2 Valnämnden
Sammanfattning av ärendet
Budgetuppföljning per augusti 2020 har upprättats av
kommunledningsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut
Upprättad budgetuppföljning för perioden 1 januari till 31 augusti 2020
godkänns.

Underlag för beslut
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut, 2020-09-10
Budgetuppföljning T2 2020, 2020-09-10

Beslutet skickas till


Björn Strindlund, verksamhetcontroller
kommunledningsförvaltningen



Ella Sandström, redovisningschef kommunledningsförvaltningen



Kommunstyrelsen

Underskrifter

Anna Backlund
Områdeschef Kommunkansli

Anna Brandell
Registrator

Delårsrapport Tertial 2
2020
Valnämnden
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1. Verksamhetsutveckling - kvalitet och effektivitet
Valnämnden har haft 2 sammanträden under 2020.
Under 2020 har inget allmänt val genomförts. Nämnden har alltid en pågående beredskap för nyval och ett planeringsarbete inför kommande val.
Under 2020/2021 påbörjas arbetet med att se över samtliga valdistrikt i Östersunds kommun för att säkerställa att
valdistrikten håller lämplig storlek överallt i kommunen.

1.1 Driftredovisning
Valnämnden har ingen pågående verksamhet under 2020, de kostnader som redovisas är förvaring/flytt av valmaterial och sammanträden.
Driftsredovisning, tkr
Budget
2020

Utfall 2020-0831

Intäkter
Kostnader

59

Resultat

Prognos
2020

59

39
5

59
55

0,0

35
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1.2 Underskrifter

Pär Fredriksson

Anna Backlund

Ordförande

Kanslichef
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Datum

Diarienummer

2020-09-11

VAL 00007-2020

Handläggare
Anna Brandell
Registrator

Kallelse - Verksamhetsplan 2021 –
Valnämnden
Handlingar i ärendet verksamhetsplan 2021 går ut vid senare utskick
alternativt på sammanträdet 2020-09-17

Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut
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Datum

Diarienummer

2020-09-08

VAL 00008-2020

Handläggare
Anna Brandell
Registrator

Förslag till beslut - uthyrning av
valmaterial
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har ett stort förråd av valmaterial som används vid
genomförande av allmänna val. När det inte är val till Europaparlamentet
eller riksdags-, kommun- och landstingsval har valmaterialet lånats ut till
andra aktörer i samband med kyrkoval, skolval och informationsinsatser
mm.
Inför och efter valet till Europaparlamentet 2019 gjordes en stor insats med
att upprätta en aktuell inventering av materialet och dess skick.
För att säkerställa att valmaterialet håller ett gott skick och upprätthålla en
aktuell förteckning av allt material föreslås nu att en avgift tas ut för hyra av
valmaterial. Avgiften utgår från självkostnadsprincipen för att tillhandahålla
materialet, arbetet med att administrera ut- och återlämning av material samt
slitage på valmaterialet.

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till anvisning för uthyrning av valmaterial 2020-09-10 antas.

Underlag för beslut
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 2020-09-08
Anvisning för uthyrning av valmaterial, 2020-09-11

Beslutet skickas till


Kommunarkivet



Svenska kyrkan, Östersund

Bakgrund
Valnämnden har lånat ut valmaterial till flera olika aktörer under lång tid.
Framförallt när det gäller kyrkoval och olika former av skolval eller i
utbildningssyfte kopplat till demokrati. Då materialet inte används av
valnämnden under den tid det inte är allmänna val finns det inget hinder att
låna ut material med hänvisning till att valnämnden behöver materialet för
egen verksamhet.

Datum

Sida

2020-09-08
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Utlåning av valmaterialet kräver viss administration för att dels lämna ut/ta
emot samt inventera skick på materialet vid återlämnandet, något som krävs
för att säkerställa att materialet är i fullgott skick och komplett när
valnämnden ska använda materialet. Då valnämnden inte har någon egen
tjänstemannaorganisation när det inte är val är detta något som tidigare
administrerats av område kommunkansli. Det har dock varit svårt att hålla en
god inventering av materialet då det dels tidigare förvarats på olika ställen i
kommunen samt att det inte tidigare gjorts någon genomgående inventering
av allt material som tillhör valnämnden.
Valnämndens valmaterial kan delas in i två kategorier, stort valmaterial och
kontorsmaterial/förbrukningsmaterial. Det som avses i detta ärende är stort
valmaterial såsom valskärmar, urnor, valsedelsställ. Det inventerade
materialet listas nedan.
Vid senaste inventeringen gick valnämndens kansli igenom allt materialet,
materialet kan överlag anses ha ett funktionsdugligt skick men det finns
behov av att förnya delar av materialet inför kommande valår. Det finns
också ett behov av att köpa in mer material om valdistriktsindelningen
ändras så att Östersunds kommun får fler valdistrikt. Allt stort valmaterial
användes vid de senaste allmänna valen men vi fick ändå en del synpunkter
från valdistrikten att det framförallt behövdes flera valskärmar och
valsedelsställ per valdistrikt på valdagen.
Valskärmar stående 71 st
Bordsskärmar 59 st
Valurnor 51 st
Uppsamlingslådor (förtidsröstning) 25 st
Valsedelsställ 89 st
Avskärmningar valsedelsställ 86 st
Skyltar ingång 143 st
Skyltar utgång 172 st
Skyltar vallokal 107 st
För att underlätta administrationen av uthyrningen förslås att valnämnden
hyr ut material i form av ”kit”.
Ett kit för en vallokal skulle i sådant fall bestå av:
1 valskärm (en träskärm med tre platser eller en metallskärm med 1 plats)
1 bordsskärm
1 valurna eller uppsamlingslåda
1–2 valsedelsställ med tillhörande avskärmning
3 skyltar (ingång, utgång, vallokal)
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Kostnaden för slitage på materialet uppgår till: 500kr
Kostnaden för administrationen i samband med utlåningen beräknas utifrån
en timkostnad och beräknad tidsåtgång om 30 min/kit: 200kr
Total hyreskostnad per kit =700kr
Vid behov av eventuell bärhjälp från valnämndens förråd på Lövsta
företagscenter tas en avgift ut för vaktmästarservice enligt deras taxa (Pris
för 2020 är 390 kronor/timme.)
Om materialet återlämnas i sådant skick som kan anses vara oskäligt i
förhållande till användningen kan en avgift tas ut från hyrestagaren för att
återställa materialet i användbart skick. Dock max 1000kr. Exempelvis
klotter på skärmar, delar som saknas, trasigt material som inte uppstått
genom hantering vid transport eller användning.
Visst slitage på materialet kan självklart uppkomma genom normal
användning och transport, vid sådana skador tas ingen avgift ut. Exempel på
normalt slitage kan vara att valsedelsställen går sönder (wellpapp), repor på
valskärmar/urnor, tillbehör till valskärmar och urnor där skruvar eller fästen
lossnar.
Om hyrestagaren inte återlämnar materialet på utsatt tid debiteras
hyrestagaren kostnaden för inköp av nytt material.

Underskrifter

Anna Backlund
Områdeschef kommunkansli

Anna Brandell
Valhandläggare/registrator

Dokumentnamn: Anvisning för uthyrning av valmaterial

Sida: 1 (2)

Skapad av:
Anna Brandell,
Registrator/valhandläggare

Senast reviderad:

Beslutad av: Valnämnden 2020-

Anvisning för uthyrning av valmaterial
Valnämnden har beslutat att möjliggöra för externa och interna aktörer att vid behov hyra det
material som används vid genomförande av allmänna val i Östersunds kommun. För att valnämnden skall kunna möjliggöra uthyrning tas en avgift ut som enligt självkostnadsprincipen täcker
kostnader för administration i samband med uthyrning, inventering av återlämnat material och slitage på materialet.
Materialet lånas endast ut under den tid valnämnden inte använder materialet för egen räkning.

Material för uthyrning
Valmaterial hyrs ut i form av ett eller flera kit som innehåller material för en val-/röstningslokal.
Ett kit består av följande:
1 valskärm (en träskärm med tre platser eller en metallskärm med 1 plats) inkl tillbehör
1 bordsskärm
1 valurna eller uppsamlingslåda
1–2 valsedelsställ med tillhörande avskärmning
3 skyltar (ingång, utgång, vallokal)
I det fall all utrustning i ett kit inte används ändras inte hyreskostnaden.

Hyreskostnad
Kostnad per kit: 700kr
Vid behov av eventuell bärhjälp från valnämndens förråd på Lövsta företagscenter tas en avgift ut
för vaktmästarservice enligt deras taxa (Pris för 2020 är 390 kronor/timme.)
Hyreskostnaden faktureras hyrestagaren senast 30 dagar efter hyrestidens utgång.

Rutin vid uthyrning
Vid uthyrning av valmaterial upprättas en överenskommelse med hyrande aktör och valnämndens
kansli om antalet kit samt tid och datum för avhämtning och återlämning av materialet.
Hyrestiden för valmaterial är 14 dagar. Vid överenskommelse om uthyrning längre än 14 dagar är
hyreskostnaden 500kr per kit för varje påbörjad hyresperiod.
Valnämndens kansli ansvarar för att iordningsställa de kit som enligt överenskommelsen skall hyras ut inför avhämtning samt inventera materialet vid återlämnande och uppdatera inventeringslistan.

Dokumentnamn: Anvisning för uthyrning av valmaterial

Sida: 2 (2)

Skapad av:
Anna Brandell,
Registrator/valhandläggare

Senast reviderad:

Beslutad av: Valnämnden 2020-

Om materialet vid återlämnandet är trasigt och slitaget bedöms vara oskäligt debiteras hyrestagaren kostnaden för att återställa materialet i användbart skick.
En sådan avgift uppgår till max 1000kr.
Om hyrestagaren inte återlämnar materialet på utsatt tid debiteras hyrestagaren kostnaden för inköp av nytt material.

Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut
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Diarienummer

2020-09-11

VAL 00003-2020

Handläggare
Anna Brandell
Registrator

Kallelse - Överläggnings och
informationsärenden
Sammanfattning av ärendet
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Plan för arbete med översyn av valdistriktsindelning för Östersunds
kommun
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2020-09-11

VAL 00002-2020

Handläggare
Anna Brandell
Registrator
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Protokoll från Kommunfullmäktige 2020-06-17 §108 Reglemente
Valnämnden – Revideringar 2020
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Datum

Diarienummer

2020-09-11

VAL 00001-2020

Handläggare
Anna Brandell
Registrator

Kallelse - Delegationsärenden
Inga delegationsbeslut att anmäla för perioden 2020-02-10 -2020-09-11

