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 VN/2013:9, VN/2013:5  

 

§ 1 

Delgivningar  

 

 

 

Beslut 
 

Valnämnden beslutar  

 

att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna 

 

1. Vn/2013:5 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-09-16 § 112 

 

2. Vn/2013:5 

Länsstyrelsens beslut om förändrad valdistriktsindelning 

 

3. Vn/2013:9 

Valmyndighetens nyhetsbrev till kommuner 2013:4 

 

4. Vn/2013:9 

Valmyndighetens nyhetsbrev till kommuner 2013:5 

 

5. Vn/2013:9 

Valmyndighetens nyhetsbrev till kommuner 2013:6 
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 VN/2014:1  

 

§ 2 

Valnämndens budget 2014  

 

 

Beslut 

 

Valnämnden beslutar 

 

att budgeten för 2014 på sammantaget 784 tkr fördelas med 29 tkr till kostnad för val-

nämnd, 260 tkr till kostnad för val till Europaparlamentet, 285 tkr till kostnad för val till 

riksdag, kommun och landsting och 210 tkr fördelas till personalkostnad för valsamord-

ning. 

 

att beräknade statsbidragsintäkter på 650 tkr fördelas till kostnad för förtidsröstning med 

325 tkr per valtillfälle. 

 

 

Bakgrund 

 

Kommunfullmäktige har den 11 november beslutat om en driftbudgetram på 784 tkr i 

för 2014. Kommunfullmäktige har också beslutat om en budgetplan för 2015 och 2016 

på 29 tkr per år. 

 

Anslaget för 2014 baserar sig på: 

Grundanslag på 29 tkr som är tänkt att täcka valnämndens kostnader 

Engångsanslag för valet till Europarlamentet på 220 tkr 

Engångsanslag för valen till riksdag, kommun och landsting på 325 tkr 

Engångsanslag personalkostnad för valasamordningen på 210 tkr 

 

Statsbidrag för förtidsröstning 

 

Förutom de av kommunfullmäktige anslagna medlen disponerar valnämnden statsbidrag 

för kostnaden förtidsröstningen. Statsbidraget för valet till Europarlamentet betalas till 

Gällivare kommun senast 31 mars 2014 och beräknas bli 325 tkr. Statsbidraget för valen 

till riksdag, kommun och landsting betalas till Gällivare kommun senast 30 april 2014 

och beräknas bli 325 tkr. Sammantaget statsbidrag för förtidsröstning beräknas bli 650 

tkr. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga konsekvenser för barn och ungdomar 
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Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredning föreslår valnämnden besluta  

 

att budgeten för 2014 på sammantaget 784 tkr fördelas med 29 tkr till kostnad för val-

nämnd, 260 tkr till kostnad för val till Europaparlamentet, 285 tkr till kostnad för val till 

riksdag, kommun och landsting och 210 tkr fördelas till personalkostnad för valsamord-

ning. 

 

att beräknade statsbidragsintäkter på 650 tkr fördelas till kostnad för förtidsröstning med 

325 tkr per valtillfälle. 

 

Beslutsunderlag 

1.  Kommunfullmäktiges beslut av 2013-11-11 

 

Yrkande 
 

Jan-Erik Apelqvist yrkar att valnämnden beslutar i överensstämmelse med valnämndens 

förslag 
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§ 3 

Introduktion till valarbetet 2014  

 

 

Introduktionsfilm från Valmyndigheten visas 

 

Beslut 

 

Valnämnden beslutar 

 

att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
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 VN/2014:2  

 

§ 4 

Valnämndens inriktning avseende valen 2014  

 

Beslut 
 

Valnämnden beslutar 

 

att nämnd- och utredningsenheten får i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma 

med förslag på inriktning avseende valen 2014 

 

Bakgrund 

 

Kommunerna har enligt lag uppdrag att genomföra de allmänna valen till Europaparla-

ment, riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Detta innebär dels att 

bemanna valdistrikt under valdagen men även genomföra förtidsröstning. Kommunerna 

fungerar som spindel in nätet när det gäller insamling och hantering av samtliga avlagda 

röster oavsett om det sker i röstlokal på valdagen eller via brev, ombud eller dylikt. 

Kommunerna skall även ordna med lämpliga lokaler för både förtidsröstning och röst-

ning på valdagen. 

 

Det är viktigt att den som röstar uppfattar att röstningsprocessen går till på ett korrekt 

sätt. Det är därför viktigt att väljaren i vallokalen möter röstmottagare som uppträder 

korrekt och professionellt och att de lokaler där röstande kan ske av allmänheten anses 

som värdemässigt neutrala. Lokalerna skall också vara fria från politiska budskap. 

 

Lagstiftarens ambition med vallagen är att så många som möjligt skall ges möjlighet att 

rösta. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

Kostnader för valarbetet är direkt kopplat till öppethållande under valdag, omfattning av 

förtidsröstning och den administration och det merarbete som uppstår i samband med 

valen. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar 
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Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta  

 

att nämnd- och utredningsenheten får i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma 

med förslag på inriktning avseende valen 2014 

 

Yrkande 
 

Jan-Erik Apelqvist yrkar att valnämnden beslutar i överensstämmelse med valnämndens 

förslag 
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 VN/2014:3  

 

§ 5 

Vallokaler och öppethållningstider på valdagarna 2014  

 

Beslut 

 

Valnämnden beslutar 

 

att lokaler och öppethållande vid val till Europaparlamentet blir som följer: 

 

Dokkas Emma 9-13, 17-21 

Gällivare Folkets hus 8-21 

Maria Mariaskolan 8-21 

Sjöparken Sjöparksskolan 8-21 

Soutojärvi Folkets hus 9-13, 17-21 

Heden Hedskolan 8-21 

Hjortronet Hjortronet 8-21 

Hakkas Hakkas skola 9-13, 17-21 

Välkomma Välkommaskolan 8-21 

Malmsta Nya Malmstaskolan 8-21 

Gunilla Fd vårdcentralen Malmberget 8-21 

Koskullskulle Myranskolan 8-21 

Bäcken Bäckskolan 8-21 

Tallbacka Tallbackaskolan 8-21 

 

att lokaler och öppethållande vid val till riksdag, kommun och landsting blir som följer: 

 

Dokkas Emma 9-13, 17-20 

Gällivare Folkets hus 8-20 

Maria Mariaskolan 8-20 

Sjöparken Sjöparksskolan 8-20 

Soutojärvi Folkets hus 9-13, 17-20 

Heden Hedskolan 8-20 

Hjortronet Hjortronet 8-20 

Hakkas Hakkas skola 9-13, 17-20 

Välkomma Välkommaskolan 8-20 

Malmsta Nya Malmstaskolan 8-20 

Gunilla Fd vårdcentralen Malmberget 8-20 
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Koskullskulle Myranskolan 8-20 

Bäcken Bäckskolan 8-20 

Tallbacka Tallbackaskolan 8-20 

 

Bakgrund 

 

Av vallagen framkommer vilka öppettider som skall gälla under valdagen. Lagen med-

ger förkortade öppettider då det är befogat. Vallokal måste dock minst hållas öppen vid 

val till Europaparlamentet under tiden 09:00 – 13:00 och 17:00 – 21:00. Vid val till 

riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige skall öppettiden vara minst mel-

lan 09:00 – 13:00 och 17:00 – 20:00. Vallokaler skall av allmänheten anses som värde-

mässigt neutrala och ett krav är att lokalerna är tillgängliga för personer med funktions-

nedsättningar. Gällivare kommun planerar att på valdagen ha öppet för förtidsröstning i 

de byar som ingår i de nya sammanslagna distrikten Hakkas och Dokkas. Dessa byar är 

Ullatti, Nilivaara och Nattavaara. Soutojärvi som fortfarande är eget distrikt innehåller 

mindre antal röstberättigande och tillsammans med den förtidsröstning som ordnas i byn 

före valdagen bedöms möjligheten till röstning tillgodoses trots minskat öppethållande.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

Genom att i första hand använda lokaler som kommunen äger eller redan hyr minskas 

kostnad för lokalhyra. Bemanningen av distrikten föranleder personalkostnader. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Förslag till beslut 

 

Nämnd och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta 

 

att lokaler och öppethållande vid val till Europaparlamentet blir som följer: 

 

Dokkas Emma 9-13, 17-21 

Gällivare Folkets hus 8-21 

Maria Mariaskolan 8-21 

Sjöparken Sjöparksskolan 8-21 

Soutojärvi Folkets hus 9-13, 17-21 

Heden Hedskolan 8-21 

Hjortronet Hjortronet 8-21 

Hakkas Hakkas skola 9-13, 17-21 
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Välkomma Välkommaskolan 8-21 

Malmsta Nya Malmstaskolan 8-21 

Gunilla Fd vårdcentralen Malmberget 8-21 

Koskullskulle Myranskolan 8-21 

Bäcken Bäckskolan 8-21 

Tallbacka Tallbackaskolan 8-21 

 

att lokaler och öppethållande vid val till riksdag, kommun och landsting blir som följer: 

 

Dokkas Emma 9-13, 17-20 

Gällivare Folkets hus 8-20 

Maria Mariaskolan 8-20 

Sjöparken Sjöparksskolan 8-20 

Soutojärvi Folkets hus 9-13, 17-20 

Heden Hedskolan 8-20 

Hjortronet Hjortronet 8-20 

Hakkas Hakkas skola 9-13, 17-20 

Välkomma Välkommaskolan 8-20 

Malmsta Nya Malmstaskolan 8-20 

Gunilla Fd vårdcentralen Malmberget 8-20 

Koskullskulle Myranskolan 8-20 

Bäcken Bäckskolan 8-20 

Tallbacka Tallbackaskolan 8-20 

 

 

Yrkande 

 

Jan-Erik Apelqvist yrkar att valnämnden beslutar i överensstämmelse med nämnd- och 

utredningsenhetens förslag 
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 VN/2014:4  

 

§ 6 

Bemanning vallokaler under valdagarna 25 maj och 14 september  

 

Beslut 

 

Valnämnden beslutar 

 

att till partierna skicka en påminnelse om att inkomma med uppdaterade listor på val-

funktionärer 

 

att nämnd- och utredning vid behov får söka valarbetare utöver de namn som inkommer 

via de politiska partierna 

 

att nämnd- och utredning får i uppdrag att till valnämnden föreslå bemanning av valdi-

strikt och beskrivning av valarbetarnas uppdrag 

 

 

Bakgrund 

 

Valnämnden har i augusti 2013 skickat ut ett brev till partierna med information om 

valen 2014. Med brevet följde med en lista på valfunktionärer på distriktet vid valet 

2014. Partierna fick en uppmaning att senast 2013-12-31 inkomma med uppdaterad lista 

på valfunktionärer inför kommande val. 

 

Valnämnden har att utse de personer som skall arbeta i vallokal under valdagarna. För 

att arbeta som röstmottagare krävs inte ett medlemskap i ett politiskt parti. Ej heller 

krävs att röstmottagaren blir utsedd av politiskt parti. 

 

Nämnd och utredning för en förteckning över de valarbetare som de politiska partierna 

föreslår med anledning av den skrivelse som skickats ut i augusti 2013. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

Bemanning av valdistrikten får en ekonomisk konsekvens i form av ersättning som skall 

utbetalas till valarbetarna 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar 
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Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta 

 

att till partierna skicka en påminnelse om att inkomma med uppdaterade listor på val-

funktionärer 

 

att nämnd- och utredning vid behov får söka valarbetare utöver de namn som inkommer 

via de politiska partierna 

 

att nämnd- och utredning får i uppdrag att till valnämnden föreslå bemanning av valdi-

strikt och beskrivning av valarbetarnas uppdrag 

 

Beslutsunderlag 

1.  Aktuell förteckning över valarbetare 

 

Yrkande 

 

Jan-Erik Apelqvist yrkar att valnämnden beslutar i överensstämmelse med nämnd- och 

utredningsenhetens förslag 
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 VN/2014:5  

 

§ 7 

Förtidsröstning inför valen 2014 - lokaler och tider  

 

 

 

Beslut 

 

Valnämnden beslutar 

 

att nämnd och utredning får uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med förslag 

på lokaler och tider för förtidsröstning inför valen 2014. 

 

Bakgrund 

 

Kommunerna har av lagstiftaren fått i uppdrag att genomföra förtidsröstning vid de all-

männa valen. Under 2014 skall förtidsröstning genomföras vid valet till Europaparla-

mentet och vid valet till riksdag, kommun och landsting. Möjlighet för de röstberätti-

gade att förtidsrösta skall finnas under tiderna 7 maj till och med 25 maj och 27 augusti 

till och med 14 september. Syftet med förtidsröstning är att möjliggöra för så många 

röstberättigade som möjligt att rösta. Kommunens hantering av förtidsröster innebär 

dels att själv anordna röstmottagning i förtidsröstningslokal, dels att ta emot röster som 

inkommer via brev, utlandsmyndigheter eller efter val som gjorts på anstalt eller till 

lantbrevbärare osv. 

 

Vid förtidsröstningen skall samma krav på värdemässigt neutrala lokaler ställas som vid 

röstning i vallokal på valdagen. Samma krav måste ställas på röstmottagarnas neutralitet 

och korrekta agerande. Förtidsröstning kan också ske i en enskilds hem genom att val-

nämnden utser kommunala bud med särskild rätt att ta emot röster. Skäl skall finnas för 

den enskilde att få avlägga sin röst i det egna hemmet. Förtidsröstning kan också anord-

nas på kommunala och landstingskommunala institutioner genom kommunens försorg. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

För anordnandet av förtidsröstning får Gällivare kommun ett statsbidrag som skall täcka 

kostnaden. Bidraget beräknas för 2014 bli 325 tkr per valtillfälle. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Inga särskilda konsekvenser för barn och unga 
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Förslag till beslut 

 

Nämnd och utredning föreslår valnämnden besluta 

 

att nämnd och utredning får uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med förslag 

på lokaler och tider för förtidsröstning inför valen 2014. 

 

Yrkande 

 

Jan-Erik Apelqvist yrkar att valnämnden beslutar i överensstämmelse med nämnd- och 

utredningsenhetens förslag 
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 VN/2014:6  

 

§ 8 

Bemanning förtidsröstning  

 

Beslut 

 

Valnämnden beslutar 

 

att nämnd- och  utredningsenheten får i uppdrag att söka personal och uppdragstagare 

för genomförande av förtidsröstning 

 

att valarbetare för förtidsröstning utses av valnämnden alternativt av valnämndens ord-

förande vid brådskande fall 

 

Bakgrund 

 

Valnämnden har att utse de valarbetare som skall arbeta som röstmottagare under för-

tidsröstningen.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

Arbete som röstmottagare under förtidsröstningen skall ersättas ekonomiskt och kostnad 

i form av lön/arvode uppstår för kommunen. Staten täcker dock kostnaden för förtids-

röstningen genom statsbidrag. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta 

 

att nämnd- och  utredningsenheten får i uppdrag att söka personal och uppdragstagare 

för genomförande av förtidsröstning 

 

att valarbetare för förtidsröstning utses av valnämnden alternativt av valnämndens ord-

förande vid brådskande fall 
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Yrkande 

 

Jan-Erik Apelqvist yrkar att valnämnden beslutar i överensstämmelse med nämnd- och 

utredningsenhetens förslag 
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 VN/2014:7  

 

§ 9 

Arvoden/ersättningar till valarbetare vid valen 2014  

 

Beslut 

 

Valnämnden beslutar 

 

att ersättning till person som av valnämnden utsetts att ta emot röster under förtidsröst-

ning erhåller samma ersättning som röstmottagare på distrikt 

 

att ersättning i form av lön ges till anställda som av valnämnden utses att arbeta som 

röstmottagare  

 

Bakgrund 

 

Valnämnden har i sammanträde den 3 april 2013 beslutat om höjt arvode till valarbe-

tare. Enligt beslutet skall ordförande, respektive vice ordförande i varje distrikt erhålla 

1000 kronor respektive 750 kronor för varje valtillfälle. Utöver detta erhåller ordförande 

och vice ordföranden tillsammans med övriga ledamöter i distriktet 200 kronor i ersätt-

ning för varje tjänstgjord timme. Ersättning ges även för styrkt förlorad arbetsförtjänst. 

Ersättare som finns tillgängliga men ej tjänstgjort ersätts med 400 kronor. 

 

Ersättning i form av lön måste också utgå till kommunanställd som inom ramen för sin 

anställning får i uppdrag att arbeta som röstmottagare vare sig det är på valdagen på ett 

distrikt eller under förtidsröstning. 

 

Ersättning måste också utgå till person som av valnämnden får i uppdrag att under för-

tidsröstning arbeta som röstmottagare i förtidsröstningslokal. 

 

Inriktningen bör vara att person som vid ett enstaka tillfälle arbetar som röstmottagare 

erhåller arvode enligt arvodesbeslut och att person som under längre tid arbetar inom 

förtidsröstningen erhåller lön. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

Det beslut som tagits om höjda arvoden belastar valnämndens budget markant. Samti-

digt bör beslutet om höjning göra det enklare att bemanna organisationen med valarbe-

tare. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar 

 

Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta 

 

att ersättning till person som av valnämnden utsetts att ta emot röster under förtidsröst-

ning erhåller samma ersättning som röstmottagare på distrikt 

 

att ersättning i form av lön ges till anställda som av valnämnden utses att arbeta som 

röstmottagare  

 

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens beslut 2013-04-03 § 4 

 

Yrkande 
 

Jan-Erik Apelqvist yrkar att valnämnden beslutar i överensstämmelse med nämnd- och 

utredningsenhetens förslag 
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§ 10 

Mötesdagar för valnämnden 2014  

 

Beslut 

 

Valnämnden beslutar 

 

att sammanträden hålls  

 

Datum och tid  Lokal  Anmärkning 

Onsdag 19 februari 2014, 10:00 – 12:00 Rum 5, kommunhuset 

Onsdag 19 mars 2014, 10:00 – 12:00  Rum 6, kommunhuset 

Onsdag 16 april 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 7 maj 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 21 maj 2014, 10:00 – 12:00 Rum 4, kommunhuset 

Onsdag 28 maj 2014, 08:00 – 14:00 Rum 5, kommunhuset Onsdagsräkning 

Onsdag 30 juli 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 27 augusti 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 10 sept 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 17 sept 2014, 08:00 – 14:00 Rum 5, kommunhuset Onsdagsräkning 

Onsdag 8 oktober 2014, 10:00 – 12:00 Rum 5, kommunhuset 

Onsdag 19 nov 2014, 10:00 – 12:00 Rum 5, kommunhuset 

 

 

Bakgrund 

 

Sammanträdesplanering är genomförd utifrån de allmänna val som genomförs under 

2014.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

En sammanträdesplan bidrar till minskade kostnader. Nödvändiga beslut kan av val-

nämnden tas vid ett och samma tillfälle för båda valtillfällena. 
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Förslag till beslut 

 

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta 

 

att sammanträden hålls  

 

Datum och tid  Lokal  Anmärkning 

Onsdag 19 februari 2014, 10:00 – 12:00 Rum 5, kommunhuset 

Onsdag 19 mars 2014, 10:00 – 12:00  Rum 6, kommunhuset 

Onsdag 16 april 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 7 maj 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 21 maj 2014, 10:00 – 12:00 Rum 4, kommunhuset 

Onsdag 28 maj 2014, 08:00 – 14:00 Rum 5, kommunhuset Onsdagsräkning 

Onsdag 30 juli 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 27 augusti 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 10 sept 2014, 10:00 – 12:00 Rum 3, kommunhuset 

Onsdag 17 sept 2014, 08:00 – 14:00 Rum 5, kommunhuset Onsdagsräkning 

Onsdag 8 oktober 2014, 10:00 – 12:00 Rum 5, kommunhuset 

Onsdag 19 nov 2014, 10:00 – 12:00 Rum 5, kommunhuset 

 

Yrkande 
 

Jan-Erik Apelqvist yrkar att valnämnden beslutar i överensstämmelse med nämnd- och 

utredningsenhetens förslag 

 

  

 


