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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden  

 

Beslutande Laila Furskog, ordförande (S) 

 Jan-Erik Apelqvist (S) 

Ove Haarala (V) 

Margareta Henricsson (Ns) 

Ingegärd Hjerpe (S) 

Ingrid Josefsson (M) 

Tommy Krigsman (Ns) 

Britt-Mari Sandvärn (S) 

Monica Öjemalm (S)    

 

Övriga deltagande Lars Nilsson , nämndsekreterare 

 

Utses att justera Margareta Henricsson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden 2014-05-27, kl 11:00 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 30-34 

  Lars Nilsson  

 

 Ordförande 

  Laila Furskog  

 

 Justerande  

  Margareta Henricsson  

 

  
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 30-34 
 

Organ Valnämnden  
 

Sammanträdesdatum 2014-05-21  
 

Datum för anslags uppsättande 2014-05-28 Datum för anslags nedtagande 2014-06-18  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Lars Nilsson    
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 VN/2014:18, VN/2014:9  

 

 § 30 

Delgivningar  

 

Valnämnden beslutar 

 

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna 

 

1 Valnämndens nyhetsbrev 2014:10 

 

2 Valnämndens nyhetsbrev 2014:11 

 

3 Valnämndens nyhetsbrev 2014:12 

 

4 Valnämndens nyhetsbrev 2014:13 

 

5 Information från SVT om vallokalsundersökning 
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 VN/2014:6  

 

 § 31 

Meddelande av delegationsbeslut  

 

Valnämnden beslutar 

 

att lägga meddelande om delegationsbeslut till handlingarna 

 

1 Person utsedd att arbeta som röstmottagare vid förtidsröstning 
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 VN/2014:19  

 

 § 32 

Avvikelse vid förtidsröstning  

 

Valnämnden beslutar 

 

att ärendet får bero med de åtgärder som hittills vidtagits 

 

att det framledes planeras in introduktion i röstningslokal till de som påbörjar arbetet 

med röstmottagning 

 

att information om hantering av förtidsröster i dubbla kuvert lämnas till valdistrikten i 

samband med leverans av förtidsröster under valdagen 

 

Bakgrund 

I samband med att förtidsröstning startade första dagen i Gällivare folkets hus glömde 

röstmottagarna bort att sätta röstkortet i förtidsröstningskuvertet tillsammans med val-

sedelkuvertet. 

 

Röstmottagarna som har tidigare erfarenhet av att jobba med förtidsröstning missade att 

sätta in röstkortet i förtidsröstningskuvertet under de två första timmarna av förtidsröst-

ning vilket fick som konsekvens att cirka 50 stycken förtidsröster hanterades på ett fel-

aktigt sätt. Den felaktiga hanteringen upptäcktes då en personal från valkansliet besökte 

lokalen för att förtidsrösta. 

 

Genomförda åtgärder i samband med missödet 

 

 Direkt information på plats i röstningslokalen om korrekt förfaringssätt av per-

sonal från valkansliet 

 Telefonkontakt med ordförande i valnämnden för information 

 Telefonkontakt med länsstyrelsen i Luleå för rådgivning och förslag på lösning 

 

Genomförda åtgärder efter missödet 

 

 I överensstämmelse med instruktion från länsstyrelsen har de felaktiga förtids-

rösterna kompletterats med röstkort så till vida att det felaktiga kuvertet oöppnat 

har lagts i ett nytt ytterkuvert tillsammans med röstkort eller dubblett av röstkort. 

Genom att väljarförteckningen och löpnummer på kuverten har skrivits på kor-

rekt sätt har detta kunnat genomföras 
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 Handledning på plats i röstningslokal av personal från valkansliet i de lägen då 

personer för första gången 2014 skall ta emot förtidsröster så att det blir korrekt. 

I de fall som personal från valkansliet inte kunnat vara på plats i röstningslokal 

har information getts via telefon om att röstkortet skall läggas in i kuvertet. 

 

Åtgärd som återstår att genomföra 

 

 Inför nästa valtillfälle från början planera in introduktion på plats i röstningslo-

kal för alla som påbörjar arbete med röstmottagande vid förtidsröstning 

 I samband med leverans av förtidsröster informera de berörda valdistrikten om 

att de skall hantera förtidsröster i dubbla kuvert på samma sätt som andra för-

tidsröster 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga särskilda ekonomiska konsekvenser 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn- och ungdomar 

 

 

Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta  

 

att ärendet får bero med de åtgärder som hittills vidtagits 

 

att det framledes planeras in introduktion i röstningslokal till de som påbörjar arbetet 

med röstmottagning 

 

att information om hantering av förtidsröster i dubbla kuvert lämnas till valdistrikten i 

samband med leverans av förtidsröster under valdagen 
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 VN/2014:20  

 

 § 33 

Valnämndens valarbete under valdagen 25 maj  

 

Valnämnden beslutar 

 

att utöver ordförande och vice ordförande i valnämnden skall ledamöterna 

 

Jan-Erik Apelqvist 

Monica Öjemalm 

Ingrid Josefsson 

Margareta Henricsson 

Britt-Marie Sandvärn 

Ove Haarala 

 

arbeta på valdagen 25 maj 2014 

 

Bakgrund 

Under valsöndagen behöver ett flertal arbetsuppgifter genomföras såsom utkörning av 

förtidsröster, vägledning av röstmottagare i distrikten, mottagande av valresultat och 

material. Behov finns att ledamöter i valnämnden deltar i arbetet. Efter mottagande av 

valsedlar skall transport genomföras till länsstyrelsen i Luleå på måndagen den 26 maj. 

 

Bedömningen är att valnämndens ledamöter ingår i arbetslag tillsammans med tjänste-

män från valkansliet och att planering av arbetet sker inför valsöndagen. Vidare att leve-

rans av röster sker av ordförande och vice ordförande den 26 maj till länsstyrelsen. Efter 

valnämndens preliminära rösträkning den 28 maj sker leverans av ordförande och vice 

ordförande. 

 

Bedömningen är även att ordförande i nämnden tillsammans med valsamordnare finns 

tillgänglig på telefon under hela valsöndagen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Deltagande i arbete under söndagen för med sig kostnad i form av ökat arvode till för-

troendevalda. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och unga 
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Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta  

 

att valnämnden utser minst 6 ledamöter att delta i arbete med valet under valsöndagen 
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 VN/2014:4  

 

 § 34 

Ändring/komplettering av bemanning under valdagen 25 maj  

 

Valnämnden beslutar 

 

att nedanstående förändringar i bemanningen genomförs inför valdagen 25 maj 

 

Ann-Christin Lehtipalo, ledamot i Dokkas ersätts av Carina Larsson 

Lars Landström, ledamot i Dokkas ersätts av Doris Johansson 

Sune Sköndahl, ledamot i Bäcken ersätts av Ulf Markström 

Laila Skoogberg, ledamot i Gällivare ersätts av Harry Lahdenperä 

Börje Johansson, ordförande i Heden ersätts av Tomas Junkka 

Berit Haapaniemi, vice ordförande i Hjortronet ersätts av Bernt Nordgren 

Christoffer Lind, ledamot i Malmsta ersätts av Ingegerd Junkka 

Odal Haarala, ledamot i Malmsta ersätts av Helen Johansson 

Pia Hirvonen, ledamot i Maria ersätts av Per Hirvonen 

Kjell-Åke Persson går in som ledamot i Soutujärvi 

Lars Alriksson, vice ordförande i Tallbacka ersätts av Valborg Fältholm 

Eva Alriksson, ledamot i Välkomma ersätts av Nina Hirvonen 

Elis Haapaniemi, ledamot i Välkomma ersätts av Bror Henricsson 

Margareta Pohjanen, ordförande i Välkomma ersätts av Berne Sehlberg och att Marga-

reta därigenom kvarstår som ledamot i Välkomma 

Birgitta Heldeskog, ledamot i Gällivare,  ersätts av Frank Öqvist 

 

att ersättarpoolen därigenom består av följande 

 

Inga-Maj Falk 

Leo Pettersson 

Siv Uusitalo 

Ebba Lindberg 

John Arvidsson 

Anders Nilsson 

Lena Gustavsson 

Johan Juuso 

Louise Aspebo 
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Bakgrund 

På grund av att en del röstmottagare tackat nej till att medverka under valdagen 25 maj 

behöver ändringar i bemanningen göras. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga särskilda ekonomiska konsekvenser förutom att upprättad lista med ersättare blir 

färre varför den sammantagna ersättningen till dessa blir lägre. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Förslag till beslut 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta 

 

att nedanstående förändringar i bemanningen genomförs inför valdagen 25 maj 

 

Ann-Christin Lehtipalo, ledamot i Dokkas ersätts av Carina Larsson 

Lars Landström, ledamot i Dokkas ersätts av Doris Johansson 

Sune Sköndahl, ledamot i Bäcken ersätts av Ulf Markström 

Laila Skoogberg, ledamot i Gällivare ersätts av Harry Lahdenperä 

Börje Johansson, ordförande i Heden ersätts av Tomas Junkka 

Berit Haapaniemi, vice ordförande i Hjortronet ersätts av Bernt Nordgren 

Christoffer Lind, ledamot i Malmsta ersätts av Ingegerd Junkka 

Odal Haarala, ledamot i Malmsta ersätts av Helen Johansson 

Pia Hirvonen, ledamot i Maria ersätts av Per Hirvonen 

Kjell-Åke Persson går in som ledamot i Soutujärvi 

Lars Alriksson, vice ordförande i Tallbacka ersätts av Valborg Fältholm 

Eva Alriksson, ledamot i Välkomma ersätts av Nina Hirvonen 

Elis Haapaniemi, ledamot i Välkomma ersätts av Bror Henricsson 

 

att ersättarpoolen därigenom består av följande 

 

Inga-Maj Falk 

Leo Pettersson 

Siv Uusitalo 

Ebba Lindberg 

John Arvidsson 

Anders Nilsson 

Lena Gustavsson 

 

 

  
/ 


