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2017-01-18

Valnämnden
Plats och tid

Rum 6, kommunhuset, 2017-01-18 kl. 13:00 - 14:45

Utses att justera

Jan-Erik Apelqvist

Justeringens plats
och tid

Kommunledningskontoret, 2017-01-20, klockan 12:45

Ajournering

Sammanträdet ajournerades mellan 13:35 – 14:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf §1 - §5

________________________
Lars Nilsson

Ordförande
________________________
Margareta Henricsson
Justerande

________________________
Jan-Erik Apelqvist

BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags uppsättande

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Valnämnden
2017-01-18
2017-01-20

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Paragraf §1 - §5

Anslags nedtagande

2017-02-14

Förvaltningsbyggnaden

____________________________________
Lars Nilsson
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2017-01-18

Valnämnden

Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2017-01-18
Beslutande

Namn

Parti

Beslut i §§

Närvaro
klockan

Ordförande

Margareta Henricsson

Ns

Ledamöter

Tjänstgörande ers

Laila Furskog
Jan-Erik Apelqvist
Dagmar Nyman
Britt-Mari Sandvärn
Ulla Vintén

S
S
MP
S
V

§1-§5
§1-§5
§1-§5
§1-§5
§2-§5
§1-§5
§1-§5

13:00-14:45
13:00-14:45
13:00-14:45
13:00-14:45
13:10-14:45
13:00-14:45
13:00-14:45

Övriga

Namn

Anmärkning

Sekreterare
Föredragande

Lars Nilsson
Eva Gidblom

Föredragande §1-§5
§5

Anmärkning

Ersättare för
Ove Haarala
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2017-01-18

Valnämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§1
§2

Delgivningar
Genomgång Lex Meeting

§3

SIDAN
4
5
6

Genomgång av vallagen och förändringar inför valet 2018
§4

7
Yttrande utifrån betänkande rörande snabbare omval och förstärkt skydd för
valhemligheten

§5

Valdistriktsindelning med utgångspunkt i samhällsomvandlingen

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-18

Valnämnden

§1
Delgivningar
Information från länsstyrelsen 2016-11-08
Valmyndighetens nyhetsbrev 2016:5
Valnämnden beslutar
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

§2
Genomgång Lex Meeting
VN/2017:2

005

Valnämnden beslutar
att valkansliet får i uppdrag att genomföra genomgång av Lex Meeting
för valnämndens ledamöter och ersättare
Ärendebeskrivning
Valnämnden har i sammanträde 2016-10-12, § 5, beslutat att utskick av
kallelser och handlingar inför protokoll ska ske elektroniskt
I valnämnden finns flertalet ersättare utan andra uppdrag. Mot bakgrund
av detta ser valsamordnaren ett behov av genomförande av genomgång
av kommunens programvara för hantering av digitala sammanträden,
Lex Meeting för valnämndens ledamöter och ersättare.
Ekonomiska konsekvenser
För deltagande i genomgången ges ersättning för förrättning i överensstämmelse med kommunens arvodesreglemente.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredaren bedömer att förslaget inte innebär några särskilda konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att valkansliet får i uppdrag att genomföra genomgång av Lex Meeting
för valnämndens ledamöter och ersättare
Underlag
1. Protokollsutdrag valnämnden 2016-10-12, § 5

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

§3
Genomgång av vallagen och förändringar inför valet 2018
VN/2017:3

100

Valnämnden beslutar
att valkansliet får i uppdrag att genomföra information/genomgång av
vallagen och förändringar inför 2018 för valnämndens ledamöter och ersättare
Ärendebeskrivning
Valmyndigheten har tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten genomfört en information/genomgång av förändringar i vallagen under hösten
2016.
Inför genomgången togs beslut om att hela valnämnden skulle erbjudas
möjlighet att delta.
Valkansliet gör bedömningen att genomgång av vallagen samt förändringar i vallagen kan vara bra att erbjuda till samtliga förtroendevalda i
valnämnden tillsammans med personal från valkansliet.
Ekonomiska konsekvenser
En lokalt genomförd genomgång ersätts med förrättningsarvode i
överensstämmelse med det kommunala arvodesreglementet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredaren ser inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Valsamordnaren föreslår valnämnden besluta
att valkansliet får i uppdrag att genomföra information/genomgång av
vallagen och förändringar inför 2018 för valnämndens ledamöter och ersättare

Utdragsbestyrkande
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2017-01-18

Valnämnden

§4
Yttrande utifrån betänkande rörande snabbare omval och förstärkt skydd
för valhemligheten
VN/2017:1

100

Valnämnden beslutar
att anta förslag till yttrande
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 29 oktober 2015 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att överväga och lämna förslag till hur omval ska
kunna genomföras snabbare än i dag samt att överväga och föreslå förändringar i fråga om hur valsedlar tillhandahålls i anslutning till röstmottagningsställen.
Gällivare kommun har inte blivit utsedd till remissinstans, men har ändå
möjlighet att yttra sig i frågan.
Av betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten,
SOU 2016:71, framkommer ett förslag om att ett omval ska hållas så
snart som möjligt och senast inom tre månader. Förslaget innebär även
en skyldighet för samtliga kommuner att administrera förtidsröstning vid
ett omval oavsett att omvalet inte direkt rör den anordnande kommunen.
Betänkandet innebär även ett förslag till utökad valhemlighet genom att
det på röstmottagningsställena ska finnas särskilda valskärmar där valsedlar kan placeras ut på insidan.
Av betänkandet framgår inte hur de ökade kostnaderna för förändringarna ska ske.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån uppgifter i betänkandet så är kostnaden för en ny valskärm där
möjlighet finns att placera ut valsedlar cirka 6000 kronor. Utifrån ett
uppskattat behov på cirka 50 valskärmar för Gällivare kommun skulle
kostnaden direkt uppgå till cirka 300 000 kronor. Arbetet på röstmottagningsställena blir med det nya förslaget mer resurskrävande då valsedlar
behöver placeras ut i fler ställ och uppdraget att hålla ordning på valsedlarna som placerats i ställen ökar.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredaren gör bedömningen att förslaget inte medföra några konsekvenser för barn och ungdomar
Utredarens bedömning
Utredaren gör bedömningen, när det gäller frågan om snabbare omval,
att valnämnden bör ställa sig bakom förslaget eftersom ett omval som
beslutats av valprövningsnämnden måste kunna betraktas som just ett
omval och inte som ett nytt val till berörd församling.
Utredaren gör vidare bedömningen när det gäller frågan om förstärkt
skydd för valhemligheten att detta går att uppnå med att ordna så att
väljaren kan ta valsedlar bakom en/eller flera särskilda skärm. Denna typ
av lösning innebär att valhemligheten skyddas och att respektive valnämnd på ett billigare sätt kan uppfylla intentionerna i en ny formulering
av vallagen genom att behov av nyinvestering i speciella valskärmar kan
undvikas. Det går även åt mindre personal för att upprätthålla denna lösning.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att anta förslag till yttrande
Underlag
1. Förslag till yttrande
2. Utdrag i form av sammanfattning av betänkandet
3. Betänkande SOU 2016:71

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

§5
Valdistriktsindelning med utgångspunkt i samhällsomvandlingen
VN/2016:1

111

Valnämnen beslutar
att anta den föreslagna planeringen för den fortsatta utredningen
gällande ny valdistriktsindelning med minskning från 14 till 10 valdistrikt
Ärendebeskrivning
En erfarenhet från arbetet med att genomföra valen till europaparlamentet, riksdags-, landstings- och kommunfullmäktige 2014, var att de distrikt som fastställts inför valen inte längre var lämpliga utifrån antalet
personer i röstlängderna. Med vetskap om att samhället fortsätter att
förändras på så sätt att nya bostadsområden tillkommer och befolkningen
i Malmberget minskar har valnämnden tagit ställning till att ta fram förslag på ny valdistriktsindelning. Nämnd- och utredningsav-delningen fick
2016-10-12 därför i uppdrag att se över den nuvarande valdistriktsindelningen.
Plan för utredningen
Avsikten är att göra en planering för valdistriktsindelningen som håller
fram till 2022. Genomgång har hållits med Liza Yngström, samhällsbyggnadsförvaltningen för information om hur samhällsomvandlingen
planeras fram till 2026. Planerna är givetvis inte helt spikade men det
gav en fingervisning. Vidare har arbetet med ny indelning som mål att få
valdistrikt som är ungefär lika stora utifrån antalet röstberättigade, med
hänsyn taget till möjliga transportvägar till vallokal.
Konsekvens om förändringen inte genomförs
Valdistrikten blir för små utifrån Valmyndighetens underlag: ”Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat”. Enligt 4 kap
17 § Vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Endast i undantagsfall får ett valdistrikt ligga utanför det intervallet. Sådana skäl skulle till exempel kunna vara att distriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistriktet väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt
omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna undre gräns är satt med
hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas.
Redan idag finns flera valdistrikt där antalet röstberättigade ligger under
1000 personer.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Ekonomiska konsekvenser
Ett minskat antal valdistrikt innebär minskad kostnad för bland annat arvode.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsavdelningen föreslår valnämnden besluta
att anta den föreslagna planeringen för den fortsatta utredningen gällande ny valdistriktsindelning
Underlag
1. Protokollsutdrag från valnämndens sammanträde 2016-10-12.
2. Kartor över nuvarande och ny valdistriktsindelning

Utdragsbestyrkande

