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Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2018-05-30

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Margareta 
Henricsson NS 24-29 10:00-11:15

Vice 
ordförande Britt-Marie Viklund M 24-29 10:00-11:15

Ledamot Dagmar Nyman MP 24-29 10:00-11:15

Ledamot Laila Furskog S 24-29 10:00-11:15

Ledamot Jan-Eric Apelqvist S 24-29 10:00-11:15

Ledamot Ove Haarala V 24-29 10:00-11:15

Ledamot Carina Engman S 24-29 10:00-11:15

Ledamot Gun Isaxon MAV 24-29 10:00-11:15

Ledamot Britt-Mari Sandvärn S 24-29 10:00-11:15

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Tommy Krigsman NS

Ersättare Tomas Junkka S

Ersättare Eva Alriksson M 10:00-11:15 Ej tjänstgörande

Ersättare Inga-Maj Falk S

Ersättare Ulla Vintén V

Ersättare Ros-Marie Carlsson 
Springare MAV

Ersättare Maria Fredriksson S

Ersättare Cecilia Jönsson MP

Ersättare Helena Lillbro S

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Lars Nilsson Föredragande
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Utdragsbestyrkande

§ 24

Delgivningar
VN/2018:2 - 000

 
Lista på delgivningar

Nyhetsbrev-valnämnder-2018-5 2018:195 

Statsbidrag-2018 2018:197 

Information om att valprövningsnämndens beslut finns nu på 
riksdagen.se 2018:243 

Information från Sveriges kvinnolobby om tillgänglighet och trygghet i 
vallokalerna den 9 september 2018:244

Valnämnden beslutar

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarn 
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 Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 25

Budgetuppföljning för valnämnden januari till och med april 2018
VN/2018:12 - 042

Valnämnden beslutar

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt valnämndens ram för valåret 2018 till 
548 000 kronor. För förtidsröstning erhåller valnämnden ett statsbidrag 
som i budgetarbetet beräknats till 380 000 kronor. Vilket innebär att det 
totala bruttoanslaget är 928 000 kronor. Sammantaget visar 
uppföljningen på att 51979 kronor har förbrukats fram till och med april 
månad. 

Förbrukning fram till och med april månad

Budgetpost Årsbudget Förbrukat Återstår
Arvoden 
förtroendevalda 151000 40570 110430

Övriga kostnader 
valnämnden 58000 1946 56054

Personalkostnad 
valdagen 363000 0 363000

Övriga kostnader 
valdagen 29000 977 28023

Statsbidrag 
förtidsröstning -380000 0 -380000

Personalkostnad 
förtidsröstning 239000 0 239000

Övriga kostnader 
förtidsröstning 88000 8486 79514

Totalt 548000 51979 496021

Förslag till beslut

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna 

Underlag
1. Budgetuppföljning februari
2. Budgetuppföljning mars
3. Budgetuppföljning april

Tidigare budgetuppföljningsunderlag för januari månad har redovisats 
tidigare
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Utdragsbestyrkande

§ 26

Tillgängliga vallokaler och röstningslokaler
VN/2018:30 - 111

Valnämnden beslutar

att inför kommande val beakta Myndigheten för delaktighets 
rekommendationer i arbetet med att fastställa val- och röstningslokaler

att inför arbetet med att ställa i ordning val- och röstningslokalerna under 
valet 2018 använda checklistan som ett stöd

Ärendebeskrivning
Från myndigheten för delaktighet har inkommit en checklista för ökad 
tillgänglighet är det gäller vallokaler och röstningslokaler. Myndigheten 
beskriver i checklista de delar som valnämnderna behöver ha med i 
arbetet med att välja lämpliga lokaler.

För Gällivare kommuns del har valnämnden redan fattat beslut om 
röstnings- och vallokaler varför en fördjupad hänsyn till checklistan kan 
ske i samband med arbetet inför nästa val. Checklistan kan dock för 2018 
användas i de delar som avser iordningställande av respektive lokal.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas

Konsekvenser för barn och ungdomar
Bedömning görs att ett arbete med tillgängliggörande av val- och 
röstningslokaler på sikt gynnar barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta 

att inför kommande val beakta Myndigheten för delaktighets 
rekommendationer i arbetet med att fastställa val- och röstningslokaler

att inför arbetet med att ställa i ordning val- och röstningslokalerna under 
valet 2018 använda checklistan som ett stöd

Underlag
1. Skrivelse från Myndigheten för delaktighet
2. Checklista
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Utdragsbestyrkande

§ 27

Ambulerande röstmottagare
VN/2018:31 - 111

Valnämnden beslutar

att Mats Nilsson-Johansson, Maria Landström, Linda Sundberg, Lars 
Nilsson, Caroline Persson, Anneli Silverhav och Gun-Britt Taivalsaari-
Nyberg utses till ambulerande röstmottagare

Ärendebeskrivning
Vallagen har i lag (2014:301) ändrats så att väljaren ska kunna lämna 
sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. Med ambulerande 
röstmottagare menas att en röstningslokal för förtidsröstning kan sättas 
upp i någons hem för varje enskild väljare som bedöms ha rätt till att få 
rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare.

De personer som ska fungera som ambulerande röstmottagare omfattas 
av sekretess och dessa ska utses av valnämnden som röstmottagare.

För att få använda ambulerande röstmottagare ska väljaren på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kunna ta sig till ett 
röstningsmottagningsställe.

Två ambulerande röstmottagare måste vara i tjänst samtidigt eftersom 
lagens krav på att det i varje röstningslokal för förtidsröstning måste 
finnas två röstningsmottagare på plats samtidigt.

Gällivare kommuns valkansli som finns inom nämnd- och 
utredningsenheten på kommunledningskontoret kan utgöra ambulerande 
röstmottagare.

Inrättande av ambulerande röstningsmottagning fordrar att rutiner tas 
fram för beställning, samordning och utförande. 

Ekonomiska konsekvenser
Att upprätthålla lagens intentioner med ambulerande röstmottagare 
innebär en kostnad för Gällivare kommun. Kostnaden kan till exempel 
bestå i resekostnad. Genom ordentlig planering och samordning av 
genomförandet kan kostnader minskas.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
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Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att Mats Nilsson-Johansson, Maria Landström, Linda Sundberg, Lars 
Nilsson, Caroline Persson, Anneli Silverhav och Gun-Britt Taivalsaari-
Nyberg utses till ambulerande röstmottagare
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Utdragsbestyrkande

§ 28

Risk- och sårbarhetsansalys för valarbetet 2018
VN/2018:17 - 168

Valnämnden beslutar

att fastställa upprättad risk- och sårbarhetsanalys,

att uppdra åt valkansliet att i skriftliga rutiner arbeta in de förslag på 
åtgärder som finns under respektive punkt och

att ta in kostnadsförslag på kortläsare eller liknande för att säkerställa 
förvaringen av förtidsröster

Ärendebeskrivning
Valnämnden har i sammanträde 2018-03-20, § 17 beslutat om att en 
risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras för valarbetet 2018

De förslag åtgärder som analysen pekar på är sådant där rutiner redan 
finns. Valkansliet bör dock i sitt arbete säkerställa att alla rutiner 
upprättas skriftligt och att dessa blir uppdaterade utifrån den genomförda 
analysen. 

Åtgärd för att säkerställa förvaring av förtidsröster innebär en kostnad 
som valkansliet behöver ta reda på inför genomförande av åtgärd.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av åtgärder kan innebära kostnader för valnämnden vilka 
måste inrymmas i valnämndens ram.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända

Förslag till beslut

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att fastställa upprättad risk- och sårbarhetsanalys,

att uppdra åt valkansliet att i skriftliga rutiner arbeta in de förslag på 
åtgärder som finns under respektive punkt och

att ta in kostnadsförslag på kortläsare eller liknande för att säkerställa 
förvaringen av förtidsröster
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Underlag
1. Risk- och sårbarhetsanalys
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Utdragsbestyrkande

§ 29

Reglemente för valnämnden
VN/2018:29 - 003

Valnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nytt 
reglemente för valnämnden,

att föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande valnämnd fullgör 
uppdraget med genomförande av valet 2018 och

att föreslå kommunfullmäktige att antal ledamöter i valnämnden 
minskas, i enlighet med reglementet, i samband med att 
kommunfullmäktige, efter valet 2018, utser nya ledamöter till 
valnämnden från 2019-2022 

Ärendebeskrivning
Efter det allmänna valet 2010 togs beslut om att en översyn av 
valorganisationen inom Gällivare kommun skulle genomföras. 
Utredningen färdigställdes i slutet av år 2012 och innefattade förslag till 
översyn av tjänstemannaorganisationen i syfte att tydliggöra ansvar, 
roller samt arbetsfördelning för valarbetet. Utifrån uppdraget har ett 
valkansli inom nämnd- och utredningsenheten på 
kommunledningskontoret inrättats. De som ingår i valkansliet är 
nämndsekreterare och registratorer med arkivarie som valsamordnare.

Utredningen gav också förslag på antagande av ett reglemente för 
valnämnden innefattande en ökning av antalet ledamöter i valnämnden 
från fem ordinarie och fem ersättare till nio ordinarie och nio ersättare. 
Syftet med förändringen var en planering att valnämndens ledamöter 
skulle få i uppdrag att delta i arbetet som röstmottagare vid 
förtidsröstning och i det praktiska arbetet under själva valet, inkluderat 
valdagen genom att respektive ledamot fick ett ansvar som 
kontaktperson för två valdistrikt.

Av slutbetänkandet från 2011 års vallagskommitté, E-röstning och andra 
valfrågor (SOU 2013:24) framkommer att frågan om lämpligheten i att 
politiker innehar uppdrag som röstmottagare i röstnings- och vallokaler 
varit under behandling. Av utredningen framkommer dock:

” Kommittén har inte funnit skäl att närmare överväga några formella
regler av jävskaraktär när det gäller röstmottagarna. En gräns som 
kommittén tycker är befogad är att en person som kandiderar på lista 
inte ska fungera som röstmottagare.”
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Utdragsbestyrkande

Mot bakgrund av kommitténs ställningstagande och rekommendationer 
från den centrala valmyndigheten blev det inte infört en sådan utökat 
deltagande i arbetet som röstmottagare vid förtidsröstning som 
andemeningen var med kommunfullmäktiges beslut om utökning av antal 
ledamöter. Inför valet 2014 skedde en rekrytering av röstmottagare till 
förtidsröstning bland anställda och före detta anställda i kommunen.

Valnämnden har inför valet 2018 tagit ställning till att röstmottagare inte 
bör finnas som kandidat på en lista och valnämndens deltagande i 
röstmottagare reduceras därigenom enbart till den offentliga förrättning 
som sker då kvarvarande röster skall räknas i ett så kallat 
uppsamlingsdistrikt på onsdagen efter valet.  

Den bedömning som görs är därigenom att skälet till att antal ledamöter i 
valnämnden skall vara nio stycken ej längre föreligger varför en 
minskning tillbaka till fem ledamöter är rimlig utifrån valnämndens 
uppdrag. Vid valnämndens räkning av kvarvarande röster på onsdagen 
efter valet kan ersättare kallas in att tjänstgöra för att kompensera 
minskningen. Detta skulle innebära att kommunfullmäktige vid nästa val 
av ledamöter till valnämnden utser fem ordinarie och fem ersättare.

Den förändring av reglementet som i övrigt föreslår är hänvisningar till 
nya lagparagrafer, anpassning till dataskyddsförordningen samt ett 
borttagande av möjligheten för valnämnden att utse utskott eller 
beredningar då bedömningen är nämndens uppdrag håller sig inom ett så 
specifikt område så alla frågor kan direkt hanteras av hela nämnden efter 
sedvanlig beredning av presidium och ansvarig tjänsteman.

Ekonomiska konsekvenser
Valnämnden hade en rambudget på totalt 29 000 kronor för valnämnden 
innan utökningen av ledamöter. Fördelningen var 27 000 för arvoden och 
2 000 för övriga kostnader

Utifrån den utökning av antalet ledamöter som skett har justering av 
budgeten skett till totalt 48 000 kronor med en fördelning på 45 000 
kronor för arvoden och 3 000 kronor för övriga kostnader.

Under valår får valnämnden engångsanslag från kommunfullmäktige som 
tillsammans med ett riktat statsbidrag för genomförandet av 
förtidsröstning täcker kostnader för röstmottagare, lokaler, valnämndens 
utökade behov av sammanträden samt personell förstärkning inom 
valkansliet.

En minskning av antalet ledamöter och ersättare från nio till fem innebär 
att valnämndens löpande rambudget från och med år 2020 och framåt 
kan minska från 48 000 till totalt 30 000. 2019 är ett valår varför 
beslutad budget bör ligga oförändrad.
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Utdragsbestyrkande

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga

Förslag till beslut

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nytt 
reglemente för valnämnden,

att föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande valnämnd fullgör 
uppdraget med genomförande av valet 2018 och

att föreslå kommunfullmäktige att antal ledamöter i valnämnden minskas 
i samband med att kommunfullmäktige, efter valet 2018, utser nya 
ledamöter till valnämnden från 2019-2022 

Yrkande

Britt-Marie Viklund yrkar på att tredje att-satsen kompletteras med 
texten ”i enlighet med reglemente” så att lydelsen blir:

att föreslå kommunfullmäktige att antal ledamöter i valnämnden 
minskas, i enlighet med reglementet, i samband med att 
kommunfullmäktige, efter valet 2018, utser nya ledamöter till 
valnämnden från 2019-2022 

Propositionsordning

Valnämnden bifaller Britt-Marie Viklunds yrkande
 
Underlag
1. Befintligt reglemente för valnämnden
2. Förslag till nytt reglemente för valnämnden
3. Jämförelse mellan befintligt reglemente och förslag


