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2017-03-17

Valnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum 6,

2017-03-17 kl. 10:00 - 11:06

Utses att justera

Britt-Marie Sandvärn

Justeringens plats
och tid

Kommunledningskontoret, 2017-03-20, klockan 10:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf §6 - §7

________________________
Lars Nilsson

Ordförande
________________________
Margareta Henricsson
Justerande
________________________
Britt-Marie Sandvärn

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags uppsättande

Valnämnden
2017-03-17
2017-03-20

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Paragraf §6 - §7

Anslags nedtagande

2017-04-04

Förvaltningsbyggnaden

____________________________________
Lars Nilsson
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2017-03-17

Valnämnden

Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2017-03-17
Beslutande

Namn

Parti

Beslut i §§

Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande ers

Margareta Henricsson
Laila Furskog
Ove Haarala
Gun Isaxon
Dagmar Nyman
Britt-Mari Sandvärn
Eva Alriksson

NS
S
V
MAV
MP
S
M

§6-§7
§6-§7
§6-§7
§6-§7
§6-§7
§6-§7
§6-§7

Övriga

Namn

Anmärkning

Sekreterare

Lars Nilsson

Föredragande

Närvaro
klockan

10:00-11:06
10:00-11:06
10:00-11:06
10:00-11:06
10:00-11:06
10:00-11:06
10:00-11:06

Anmärkning

Ersätter B-M
Viklund
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2017-03-17

Valnämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN
4

§6
Delgivningar
§7

5
Valdistriktsindelning med utgångspunkt i samhällsomvandlingen
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2017-03-17

Valnämnden

§6
Delgivningar
Valnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna
Delgivningar
Valmyndighetens Nyhetsbrev 2017:1
Öppet brev till Sveriges kommuner, oktober 2016.
KF §237 Entledigande av ersättare i valnämnden
KF §238 Fyllnadsval av ersättare i valnämnden
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016, slutdokument
Samhällsomvandlingen - Intern kontroll mot bakgrund av ekonomisk påverkan - slutdokument
Ks §67 Plan för förnyelse av hårdvara nödvändig för digitala sammanträden

Utdragsbestyrkande
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2017-03-17

Valnämnden

§7
Valdistriktsindelning med utgångspunkt i samhällsomvandlingen
VN/2016:1

111

Valnämnden beslutar
att anta det förslag på ny valdistriktsindelning som presenterats
att föreslå kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Norrbottens län
begära fastställande av nya 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 utredningsavdelningen fick
2016-10-12 därför i uppdrag att se över den nuvarande valdistriktsindelningen.
Den föreslagna valdistriktsindelningen innebär att antalet valdistrikt
minskas från 14 till 10. Det blir i många fall så att väljarna får en naturligare väg till vallokalen och den enklav som funnits i Koskullskulle försvinner. Ambitionen har också varit att de valdistrikten ska blir så lika i
storlek som möjligt utifrån antalet valberättigade, med hänsyn taget till
att man i framtiden antingen får dela på eller slå ihop valdistrikt allt eftersom samhällsbilden förändras.
Ekonomiska konsekvenser
En ny indelning i valdistrikt kan minska kommunens kostnad för det allmänna valet när det gäller kostnader i form av eventuella lokalhyror, och
arvoden till valarbetare
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser

Utdragsbestyrkande
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2017-03-17

Valnämnden
Förslag till beslut
Nämnd och utredning föreslår valnämnden besluta
att anta det förslag på ny valdistriktsindelning som presenterats
att föreslå kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Norrbottens län
begära fastställande av nya valdistrikt
Underlag
Utdrag från valnämndens sammanträde 2016-10-12.
Utredning
Analys och prognoser för valdistrikt
Presentation av förslag till nya valdistrikt
Sammanställning av byggprojekt
Karta över LKAB:s flyttområden i Malmberget
Analys av Valmyndighetens statistikfil per 1 mars 2017

Utdragsbestyrkande

