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 2014-04-16   

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Valnämnden  

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden rum 3 2014-04-16 kl 10:00 – 11:40 

 

Beslutande Laila Furskog /, ordförande (S) 

 Jan-Erik Apelqvist (S) 

 Dagmar Nyman (MP) 

 Ingrid Josefsson (M) 

 Tommy Krigsman (NS) 

 Ingegärd Hjerpe (S) 

 Gun Isaxon (SKP) 

 Monica Öjemalm (S) 

 Margareta Henricsson (NS)   

 

Övriga deltagande Lars Nilsson , nämndsekreterare 

 Ann-Katrin Karlsson §§ 21-22  

 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg §§ 21-22 

 

Utses att justera Ingrid Josefsson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden 2014-04-25 13:00 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 21-24 

  Lars Nilsson  

 

 Ordförande 

  Laila Furskog  

 

 Justerande  

  Ingrid Josefsson 

 

   
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ Paragrafnummer 
 

Organ Valnämnden  
 

Sammanträdesdatum 2014-04-16  
 

Datum för anslags uppsättande 2014-04-25 Datum för anslags nedtagande 2014-05-19  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Lars Nilsson    
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 VN/2014:3, VN/2014:9  

 

 § 21 

Delgivningar  

 

 

Valnämnden beslutar 

 

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna 

 

 

1 Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:6 

 

2 Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:7 

 

3 Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:8 

 

4 Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:9 

 

5 Samrådsyttrande från Länsstyrelsen angående öppettider i vallokaler 
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 § 22 

Genomgång av Valmyndighetens utbildningsmaterial  

 

Valnämnden beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

 

Valmyndighetens utbildningsmaterial för förtidsröstning visas för valnämndens ledamö-

ter 
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 VN/2014:15  

 

 § 23 

Kommunala bud  

 

 

Valnämnden beslutar 

 

att tillhandahålla kommunala bud vid valen till Europaparlament, riksdag, kommun och 

landsting under 2014 

 

att följande ledamöter i valnämnden utnämns till kommunala bud: 

 

Laila Furskog 

Ingegärd Hjerpe 

Ove Haarala 

Ingrid Josefsson 

Jan-Erik Apelqvist 

Johannes Sundelin 

Gun Isaxon 

Margareta Henricsson 

Monica Öjemalm 

 

 

Bakgrund 

Enligt vallagen (2005:837) 7 kap 4 § får en väljare som på grund av sjukdom, funkt-

ionshinder eller ålder inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe eller vallokal 

lämna sina valsedlar genom bud. Förutom anhöriga och vårdpersonal, lantbrevbärare, 

personal vid häkten eller kriminalvårdsanstalter får personer som särskilt förordnats av 

kommunen vara bud.  

 

Den bestämmelse om att kommunen bör ordna valskjutsar på valdagen för väljare som 

bor avlägset eller isolerat och för vilka det blir dyrt eller tar långt tid att ta sig till vallo-

kalen som fanns i gamla vallagen (1997:157) är borttagen i nu gällande lagstiftning. 

 

Som ett komplement till annan budröstning föreslås ett system med kommunala bud 

som utses bland valnämndens ledamöter och att beställning av kommunalt bud sker via 

telefon till Gällivare kommuns nämnd- och utredningsenhets valkansli som också har att 

bedöma om budröstning får anlitas enligt vallagen 7 kap 4 §. Valkansliets uppdrag inne-

fattar också en logistisk planering av de kommunala budens uppdrag. Bedömningen är 

att utförandet av uppdraget alltid skall ske av två ombud samtidigt. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Inrättande av kommunala bud innebär en kostnad för kommunen samtidigt som bortta-

gande av valskjutsar innebär en minskad kostnad. Kostnaden för kommunala bud kan 

dock reduceras genom att en planering av insamlandet av budröster. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta 

 

att tillhandahålla kommunala bud vid valen till Europaparlament, riksdag, kommun och 

landsting under 2014 

 

att följande ledamöter i valnämnden utnämns till kommunala bud: 

 

Laila Furskog 

Ingegärd Hjerpe 

Ove Haarala 

Ingrid Josefsson 

Jan-Erik Apelqvist 

Johannes Sundelin 

Gun Isaxon 

Margareta Henricsson 

Monica Öjemalm 
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 VN/2014:4  

 

 § 24 

Bemanning av valdistrikt under valdagarna 2014  

 

Valnämnden beslutar 

 

att bemanning av vallokaler och ersättarpool sker enligt bifogad valfunktionärslista 

 

Bakgrund 

Valnämnden har att utse de personer som skall arbeta med röstmottagning i vallokal vid 

valet till Europaparlamentet och vid valen till riksdag, kommun och landsting. Tillräck-

ligt antal funktionärer behöver utses på varje valdistrikt för att arbetet skall fungera. 

Utöver ordinarie ledamöter behöver ersättare utses. Bedömningen är att ersättare place-

ras i en pool i stället för att direkt bli kopplade till ett distrikt. De distrikt som har konti-

nuerligt öppet under valdagarna bemannas med 6 ledamöter medräknat ordförande och 

vice ordförande. Bedömningen är att distrikt med reducerat öppethållande kan klara sig 

på färre valfunktionärer. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Att utse personer till valfunktionärer för med sig ekonomiska konsekvenser utifrån att 

arvode för utfört arbete skall utges. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta 

 

att anta bifogat förslag till bemanning av valdistrikt och ersättarpool  

 

Beslutsunderlag 

1. Valfunktionärslista 

 

 

 

  
/ 


