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Valnämnden
Plats och tid
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Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 5,
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2019-01-23

Valnämnden
Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2019-01-23

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ordförande

Roland Nirlén

S

1-7

10:00-11:15

Vice
ordförande

Dagmar Nyman

MP

1-7

10:00-11:15

Ledamot

Daniel Eriksson

V

1-7

10:00-11:15

Ledamot

Ove Haarala

V

Ledamot

Carina Engman

S

1-7

10:00-11:15

Ledamot

Margareta
Henricsson

SJVP

1-7

10:00-11:15

Ledamot

Vakant

SD

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Ersättare

Henrik Lehtipalo

V

1-7

10:00-11:15

Ers. Ove Haarala (V)

Ersättare

Helena Lillbro

S

Ersättare

Stefan Ovrell

MP

Ersättare

David Väyrynen

V

Ersättare

Eva Alriksson

M

Ersättare

Gunnel Johansson
Jänkänpää

S

Ersättare

Vakant

SD

Övriga
deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Ulla Segerlund

§§ 1-7

Valsamordn
are

Lars Nilsson

§§ 1-7

Anmärkning
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Valnämnden
§1
Delgivningar
VN/2018:29 - 003,VN/2019:5 - 000,VN/2019:9 - 000
Valnämnden beslutar
att lägga upprättad förteckning med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar redovisas i rapport.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta
att lägga upprättad förteckning till handlingarna.
Underlag
1. Rapport delgivningar

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§2
Budget 2019
VN/2019:2 - 041
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att godkänna upprättad detaljbudget.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i ram för 2019 anslagit 448 000 kronor för
valnämnden under valåret 2019 för genomförande av val till Europaparlamentet. Under ett valår ökar valnämndens sammanträden utifrån
uppgiften att genomföra valet.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån de medel som tilldelats valnämnden behöver en planering för
verksamheten genomföras. Detaljbudget med fördelningar är upprättad.
Av upprättad detaljbudget framgår fördelning på valnämnd, Tilldelad
personalresurs samt kostnader direkt hänförliga till genomförandet av
valet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att godkänna upprättad detaljbudget.

Underlag
1. Beslut om rambudget från Kommunfullmäktige
2018-11-06, § 154.
2. Detaljbudget.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§3
Plan för ärenden och sammanträden
VN/2019:3 - 006
Valnämnden beslutar
att sammanträdet 15 april flyttas till 16 april,
att i övrigt anta förslag till sammanträdes- och ärendeplanen för 2019.
Ärendebeskrivning
Inför och under valåren har valnämnden uppdrag att fatta nödvändiga
beslut för att de allmänna valen ska kunna genomföras. En plan med
datum för sammanträden med angivelse av de beslut som behöver tas
för att arbetet med att anordna valet ska kunna ske så smidigt som
möjligt behöver finnas.
Valkansliet har arbetat fram en plan rörande de ärenden som behöver
behandlas under året vilken behöver sammanfogas med en plan för
sammanträden.
Ekonomiska konsekvenser
En plan för sammanträdena bidrar till att minimera kostnader och gör så
att de ärenden som behöver behandlas fördelas ut på lämpligt sätt under
året.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att anta förslag till sammanträdes- och ärendeplanen för 2019.
Underlag
1. Sammanträdesplan för valnämnden 2019.
Yrkande
Margareta Henricsson (SJVP) yrkar
att sammanträdet 15 april flyttas till 16 april,
att i övrigt anta förslag till sammanträdes- och ärendeplanen för 2019.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricssons förslag till beslut under
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att valnämnden
har beslutat i enlighet med Margareta Henricssons förslag.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§4
Politikerutbildningar
VN/2019:1 - 000
Valnämnden beslutar
att anmälan till ovanstående utbildningar kan göras av respektive
politiker i valnämnden,
att valnämnden bär kostnaden för de politiker som inte har uppdrag åt
annan styrelse eller nämnd i Gällivare kommun.
Ärendebeskrivning
I början av varje mandatperiod genomför Gällivare kommun utbildningar
för politiker. Dessa utbildningar riktar sig både till nya politiker och till
politiker som tidigare innehaft uppdrag.
Planeringen för 2019 är:
25/1 genomförs en internutbildning som är obligatorisk för nya politiker
utbildningen hålls i Folkets Hus.
14 februari genomförs en utbildning för presidier. Utbildningen hålls i
sammanträdesrum 1 i kommunhuset.
15 februari genomförs en politikerutbildning för alla politiker.
Ekonomiska konsekvenser
Deltagande vid utbildningar ersätts i form av arvode enligt kommunens
arvodesreglemente.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att anmälan till ovanstående utbildningar kan göras av respektive
politiker i valnämnden,
att valnämnden bär kostnaden för de politiker som inte har uppdrag åt
annan styrelse eller nämnd i Gällivare kommun.
Underlag
1. Information om politikerutbildningar
2. Förtydligande om politikerutbildningar
Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§5
Information rörande genomförande av extra val
VN/2018:56 - 111
Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I samband med genomförandet av valen till riksdag, kommun och
landsting uppmanade den centrala valmyndigheten, i sitt nyhetsbrev,
kommunerna att hålla en beredskap för ett eventuellt extra val.
Extra val kan utses av regeringen enligt 3 kap 11 § regeringsformen.
Extra val blir även en konsekvens enligt 6 kap 5 § om riksdagen vid fyra
tillfällen förkastar riksdagens talmans förslag till statsminister. Extra val
ska då hållas inom tre månader om inte ordinarie val infaller inom den
tiden. Riksdagens talman ska i detta läge samråda med den centrala
valmyndigheten om vilken söndag extra val ska hållas.
De lokala valmyndigheterna, det vill säga valnämnderna i kommunerna,
ansvarar för genomförandet av ett extra val. Valnämnden får samma
ansvar som vid ordinarie val för att det finns en vallokal per valdistrikt
och lämpliga röstningslokaler för förtidsröstning samt för ambulerande
röstmottagning.
Valnämnden ansvarar även för att nödvändig mängd röstmottagare finns
att tillgå och för att dessa erhåller adekvat utbildning för uppdraget.
Valnämnden svarar också för att, på samma sätt som vid ordinarie val,
hantera mottagandet av brevröster, budröster och att preliminär rösträkning genomförs i vallokalerna men även efter valet i ett så kallat
uppsamlingsdistrikt.
Vallokaler ska på samma sätt som vid ordinarie val hållas öppna mellan
08:00 och 20:00. Möjlighet till att ha begränsade öppettider finns efter
samråd med länsstyrelsen. Begränsade öppettider får dock inte tillämpas
generellt.
Skillnader
Budröster får vid extra val göras i ordning tidigast 10 dagar före valdagen
medan de vid ordinarie val får göras i ordning 24 dagar före valdagen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (13)

2019-01-23

Valnämnden
Brevröster får vid ordinarie val göras i ordning tidigast 45 dagar före
valdagen medan de vid extra val tidigast får göras i ordning sedan det
har beslutats om vilken dag valet ska hållas.
Röstmottagning av förtidsröster i lokaler anordnade av kommuner sker
vid extra val tidigast den 10 dagen före valdagen i jämförelse med 18
dagar vid ordinarie val. Hos utlandsmyndigheter är röstmottagningen vid
ordinarie val 24 dagar före valdagen och vid extra val 20 dagar före
valdagen.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunerna erhåller statsbidrag för genomförande av förtidsröstning vid
ordinarie val. För genomförande av extra val får kommunerna statliga
bidrag dock finns inga siffror presenterade över storleken på ett statligt
bidrag för extra val.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§6
Valnämndens deltagande i utbildning/genomgång med Länsstyrelsen i
Norrbottens län
VN/2019:4 - 111
Valnämnden beslutar
att valnämndens ordförande, vice ordförande samt en ledamot från
oppositionen deltar vid Länsstyrelsens genomgång den 21 februari.
Ärendebeskrivning
För genomförande av val i Sverige finns tre ansvariga nivåer av
valmyndigheter. Valmyndigheten är den centrala myndigheten och de
regionala myndigheterna, som utgörs av de länsstyrelser som finns i
landet, svarar för praktiskt genomförande av valet på regional nivå. De
lokala valmyndigheterna finns i form av valnämnder i varje kommun.
Dessa ansvarar för det praktiska genomförandet av röstmottagande i valoch röstningslokaler i samband med de allmänna valen.
Inför varje valtillfälle genomför länsstyrelsen genomgångar med
representanter för kommunernas valnämnder. Denna genomgång är
bestämd till torsdagen den 21 februari 2019 och genomförs i Luleå i
länsstyrelsens lokaler.
Valnämnden har, efter valet 2018, tillträtt den 1 januari 2019 direkt till
arbetet med genomförande av valet till Europaparlamentet den 26 maj
2019.
Ekonomiska konsekvenser
Ett deltagande i länsstyrelsens genomgång medför en kostnad för
valnämnden. Kostnaden beräknas till cirka 4500 kronor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att valnämndens ordförande, vice ordförande samt en ledamot från
oppositionen deltar vid Länsstyrelsens genomgång den 21 februari.
Underlag
1. Inbjudan

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§7
Anskaffning av lösning för avskärmning av valsedelsställ
VN/2019:6 - 054
Valnämnden beslutar
att uppdra åt valkansliet att återkomma med ett förslag på lösning för
avskärmning inom ramen för anslaget statsbidrag.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2019 införs en förändring i vallagen som kräver en
avskärmning av valsedelsställen på så vis att väljaren ostört kan välja
bland valsedlarna.
I samband med internationella valobservatörers granskning av genomförande av tidigare val har kritik riktats mot att valhemligheten kan röjas
då valsedlar varit placerade i ställ där väljare och andra har kunnat se på
när väljare valt valsedlar. Den kritik som har framlagts har föranlett
lagstiftaren att utreda en förändring av vallagen.
Utdrag ur vallagen (2005:837) 8 Kap 2 §
-/Upphör att gälla U:2019-01-01/ I anslutning till ett
röstmottagningsställe skall det ordnas en lämplig plats där valsedlar kan
läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne
i lokalen.
/Träder i kraft I:2019-01-01/ I anslutning till ett röstmottagningsställe
ska det ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut.
Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till
röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen.
-Lagförändringen innebär ett krav på valnämnden att hantera
nyanskaffning av skärmar för valsedelsställ, eller att på annat sätt lösa
frågan i överensstämmelse med lagstiftarens inriktning.
Ekonomiska konsekvenser
För att underlätta för kommunerna att leva upp till lagkravet utges ett
statsbidrag om 2000 kronor per vallokal och 2000 kronor per röstningslokal. För Gällivare kommuns del beräknas statsbidraget till 40000
kronor.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar kan ses.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att uppdra åt valkansliet att återkomma med ett förslag på lösning för
avskärmning inom ramen för anslaget. statsbidrag.

Utdragsbestyrkande

