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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-12

VN 2016/0006

Valnämnden
Plats och tid

Kristallen, Brotorget 1, Lund, Plan 1, Diamanten, 2016-04-12
klockan 17.30–19.05

Ledamöter

Gunnar Håkansson (MP), ordförande
Klara Strandberg (S), vice ordf
Urban Swahn (M), 2:e v ordf
Tobias Lönnell (S)
Maria Lannerstad (MP)
Nils Gårder (L)
Abe Bergegårdh (V)
Gert Andersson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sven Gunnar Gunnarsson (KD), tjänstgör för Magnus Sjödahl (KD)

Ersättare

Linda Andersson (S), kl 17:30 -18:30
Kerstin Bondesson (M)
Elisabeth Iregren (V)
Erik Dahlén (C)

Övriga

Gunnar Jönsson, Nämndsekreterare/Jurist

Justerare

Tobias Lönnell (S)

Paragrafer

§ 5-8

Plats och tid för justering Kommunkontoret
Underskrifter
Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Gunnar Håkansson (MP)

Justerare

Tobias Lönnell (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2016-04-12

Paragrafer

§ 5-8

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret, Rådhuset

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-12

§5

Anmälningar

Gunnar Håkansson (MP) redogör för sina kontakter med Daniel Svärd
angående arbete med valkretsindelningen i Lunds kommun.
Gunnar Jönsson uppger att demokratiberedningen föreslagit att Lunds
kommun endast ska bestå av en valkrets.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-12

§6

Nytt valdataprogram

Sammanfattning
Valnämnden i Lund har liksom många andra kommuner under ett
flertal val använt sig Valdataprogrammet VALS. VALS kommer
emellertid inte längre att uppdateras och support kan ej
förväntas. Valnämnden har därför eftersökt annat lämpligt
valdataprogram. I dagsläget finns två på marknaden, Kaskelot online som
tillhandahålls av Precio Fishbone och Mobilise.
Gunnar Håkansson (MP), Urban Swahn (M) och Gunnar Jönsson redogör
för kontakterna som förevarit med de som tillhandahåller
valdataprogrammen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§7

Delårsrapport 31 mars 2016

Dnr VN 2016/0005

Sammanfattning
År 2016 är för valnämnden ett mellanår då inga allmänna val äger rum.
Valnämndens arbete är därför begränsat under året.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 31 mars 2016

Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna Delårsrapport per den 31 mars 2016.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret/Strategiska utvecklingsavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

EVP 2017-2019

Dnr VN 2016/0004

Sammanfattning
Valnämndens övergripande bedömningar från tidigare års EVP-arbete
ligger fast. Sedan föregående år har dock tillkommit nya faktorer, som
påverkar nämndens medelsbehov inför valen år 2018 resp. 2019. Det
hittillsvarande valadministrativa systemet VALS kommer inte att kunna
utnyttjas inför valen år 2018 och 2019. Nämnden överväger för
närvarande de två alternativa nya system, som förefaller finnas
tillgängliga, och avser att senare under år 2016 fatta slutligt beslut om
vilket av dessa som skall anskaffas. Oavsett vilket av systemen som väljs,
kommer detta – utöver engångskostnader för anskaffning, anpassning och
installation – att bli dyrare i drift än det hittillsvarande. Regeringen har
tillkallat en utredningsman, som bland annat har till uppgift att utreda
möjligheten att genom olika åtgärder ytterligare förstärka skyddet för
valhemligheten i samband med tillhandahållandet av valsedlar vid
röstmottagningsställena. Valnämnden emotser ökade kostnader på grund
av båda dessa tillkommande faktorer.

Yrkanden
Nils Gårder (L), Klara Strandberg (S) och Urban Swahn (M) yrkar att
valnämnden översänder följande budgetäskande till kommunstyrelsens
arbetsutskott, Prot.Bil § 8/01.

Beslut
Valnämnden beslutar
att översända budgetäskande till kommunstyrelsens arbetsutskott enligt
föreliggande förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott/Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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