SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 85 (93)

2014-09-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Valnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden sammanträdesrum 3 10:00 – 12:25

Beslutande

Laila Furskog (S), ordförande
Jan-Erik Apelqvist (S)
Ove Haarala (V)
Margareta Henricsson (Ns)
Ingegärd Hjerpe (S)
Ingrid Josefsson (M)
Monica Nordvall-Hedström (M)
Britt-Mari Sandvärn (S)
Monica Öjemalm (S)
Ej tjänstgörande ersättare Tommy Krigsman (Ns)
Övriga deltagande

Lars Nilsson , nämndsekreterare

Utses att justera

Monica Nordvall-Hedström

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden 2014-09-13 klockan 11:00
Underskrifter

Sekreterare

§§ 45-50
Lars Nilsson

Ordförande
Laila Furskog
Justerande
Monica Nordvall-Hedström
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

§§ 45-50

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2014-09-10

Datum för anslags uppsättande

2014-09-13 Datum för anslags nedtagande 2014-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
Lars Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Valnämnden

§ 45
Delgivningar

Valnämnden beslutar
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna
1. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:21
2. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:22
3. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:23
4. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 88 (93)

2014-09-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Valnämnden

§ 46
Bemanning av valdistrikt under valdagen 14 september
VN/2014:4 111

Valnämnden beslutar
att anta förslag till bemanning enligt bifogat underlag
Bakgrund
Valnämnden har att utse de personer som skall arbeta som röstmottagare i vallokal under valdagen 14 september
Valnämnden har redan inför valet till Europaparlamentet tagit beslut om bemanning av
vallokaler även för valet i september 2014.
På grund av att vissa personer har anmält förhinder och att en del nya personer anmält
intresse av att arbeta med valet finns behov av att ta ett nytt beslut om bemanning för
valsöndagen 14 september.
Ekonomiska konsekvenser
Röstmottagare är ett uppdrag som innebär rätt till ersättning i form av arvode.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att anta förslag till bemanning enligt bifogat underlag
Beslutsunderlag
1. Lista med valarbetare
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Valnämnden

§ 47
Utbildningsfilm arbete i vallokal

Valnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna
Utbildningsfilm framtagen av valmyndigheten för valarbetare i vallokal visas för valnämnden
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Valnämnden

§ 48
Valnämndens deltagande i arbete under valhelgen i september 2014
VN/2014:25 111

Valnämnden beslutar
att fyra personer från valnämnden deltar i arbete med att kontrollräkna förtidsröster med
början klockan 10:30 på lördag 13 september
att ordförande och Jan-Erik Apelqvist, samt Ingegerd Hjerpe finns tillgängliga under
valsöndagen från valdagens morgon klockan 07:30 till det att sista vallokal är klar med
rösträkning och all mottagning av valmaterial har skett
att ordförande och Jan-Erik Apelqvist utför transport av material till Länsstyrelsen under måndagen
att det utöver ordförande och Jan-Erik Apelqvist utses sex personer från valnämnden att
svara för transport av förtidsröster och kontroll av vallokaler under valsöndagen under
tiden 07:30 - 11:30.
Bakgrund
Under valhelgen ansamlas arbetsuppgifter som behöver utföras. Dagen före valet skall
antalet inkomna förtidsröster kontrollräknas och de lådor som förtidsrösterna förvaras i
skall förseglas och göras redo för transport till vallokaler. Under söndagen behöver
transport av förtidsröster ske samtidigt som en kontroll av vallokalerna görs. För detta
arbete fordras ökad bemanning i form av ledamöter från valnämnden. Utöver detta behöver två ledamöter från valnämnden finnas tillgängliga under dagen och kvällen för
valkansliet och valdistriktens räkning. Två ledamöter skall vara med och ta emot valmaterial från distrikten på valkvällen. Dessa två skall även transportera detta material
vidare till länsstyrelsen under måndagen efter valet.
Ledamöter från valnämnden samlas på valsöndagen klockan 07:30. Transport av förtidsröster görs så snart som möjligt efter det att besked om att vallokalerna har öppnats
har inkommit. Efter transporten sker avrapportering från ledamöterna i gemensamt möte
mellan 10:30 - 11:30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 91 (93)

2014-09-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Valnämnden
Vidare skall två ledamöter från valnämnden transportera valmaterial till länsstyrelsen
efter det att valnämnden genomfört sammanträde med rösträkning av kvarvarande röster
på onsdagen efter valet.
Ekonomiska konsekvenser
Ledmöter i valnämnden erhåller ersättning i form av förrättningsarvode för detta arbete.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att fyra personer från valnämnden deltar i arbete med att kontrollräkna förtidsröster med
början klockan 10:30 på lördag 13 september
att ordförande och Jan-Erik Apelqvist finns tillgängliga under valsöndagen från valdagens morgon klockan 07:30 till det att sista vallokal är klar med rösträkning och all mottagning av valmaterial har skett
att ordförande och Jan-Erik Apelqvist utför transport av material till Länsstyrelsen under måndagen
att det utöver ordförande och Jan-Erik Apelqvist utses sex personer från valnämnden att
svara för transport av förtidsröster och kontroll av vallokaler under valsöndagen under
tiden 07:30 - 11:30.
Yrkande
Efter diskussion i valnämnden yrkar ordförande Laila Furskog att bemanning efter
11:30 skall bestå av tre personer från valnämnden.
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2014-09-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Valnämnden

§ 49
Valaffischer

Diskussion förs i valnämnden om partiernas affischering i samhället och utanför
vallokaler.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sidan 93 (93)

2014-09-10
GÄLLIVARE KOMMUN
Valnämnden

§ 50
Hantering av valsedlar

Diskussion förs i valnämnden om hantering och transport av valsedlar till röstnings- och
vallokaler
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