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 Valnämnden

Plats och tid Rum 2,   2018-08-16 kl.  10:00 - 11:30 

Utses att justera Jan-Eric Apelqvist 

Justeringens plats 
och tid

Nämndsekreterarens kontor, 2018-08-20, klockan 09:00 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Linda Sundberg 

Paragraf  §30 - §34 

Ordförande
________________________
Margareta Henricsson 

Justerande
________________________
Jan-Eric Apelqvist 

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Paragraf  §30 - §34 

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2018-08-16

Anslags uppsättande 2018-08-20 Anslags nedtagande 2018-09-11 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Linda Sundberg
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Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2018-08-16

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Margareta 
Henricsson NS 30-34 10:00-11:30

Vice 
ordförande Britt-Marie Viklund M 30-34 10:00-11:30

Ledamot Dagmar Nyman MP 30-34 10:00-11:30

Ledamot Laila Furskog S Ers. av Inga-Maj Falk

Ledamot Jan-Eric Apelqvist S 30-34 10:00-11:30

Ledamot Ove Haarala V 30-34 10:00-11:30

Ledamot Carina Engman S 31-34 10:40-11:30 Ers. av Eva Alriksson § 30

Ledamot Gun Isaxon MAV Ers. av  Tommy Krigsman

Ledamot Britt-Mari Sandvärn S

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Tommy Krigsman NS 30-34 10:00-11:30 Ers. för Gun Isaxon

Ersättare Tomas Junkka S

Ersättare Eva Alriksson M 30-32 10:00-11:30 Ers. för Carina Engman § 30

Ersättare Inga-Maj Falk S 30-34 10:00-11:30 Ers. för Laila Furskog

Ersättare Ulla Vintén V

Ersättare Ros-Marie Carlsson 
Springare MAV

Ersättare Maria Fredriksson S

Ersättare Cecilia Jönsson MP

Ersättare Helena Lillbro S

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

 Lars Nilsson Föredragande

Sekreterare Linda Sundberg
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Utdragsbestyrkande

§ 30

Delgivningar
VN/2018:2 - 000,VN/2018:39 - 111

Lista delgivningar

Nyhetsbrev-valnämnder-2018-6 (2018:290) 
Nyhetsbrev valnämnder 2018-7 (2018:292) 
Nyhetsbrev från valmyndigheten 2018-8 (2018:294)
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018-9 (2018:296) 
Nyhetsbrev från valmyndigheten 2018-10 (2018:297) 
Service när det gäller transport och utläggning av namnvalsedlar 
(2018:293) 
Information om postens material (2018:295) 
Rutin för valnämnd vid anordnande av PostNords säkerhetspåse 
(2018:298) 
Annons i annonsbladet Kometen 2018-08-15 (2018:302)

Valnämnden beslutar

att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna. 
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Utdragsbestyrkande

§ 31

Placering av valsedlar
VN/2018:36 - 111

Valnämnden beslutar

att blanka valsedlar och partivalsedlar placeras i ett ställ med valsedlar 
till riksdagen längst till vänster, valsedlar till kommunfullmäktige i mitten 
och valsedlar till landstingsfullmäktige till höger,

att blanka valsedlar placeras överst och partivalsedlar därefter i 
bokstavsordning utifrån den registrerade partibeteckningen,

att namnvalsedlar placeras i ett ställ med valsedlar till riksdagen längst 
till vänster, valsedlar till kommunfullmäktige i mitten och valsedlar till 
landstingsfullmäktige till höger, 

att namnvalsedlar placeras i bokstavsordning utifrån den registrerade 
partibeteckningen och

att röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen samt 
placeringen av valsedlar i ställen

Ärendebeskrivning
Valnämnden beslutar om hur utläggning och placering av valsedlar i 
röstnings- och vallokaler ska gå till.

I röstnings- och vallokaler är kommunen skyldig att lägga ut blanka 
valsedlar samt partivalsedlar på de partier som vid någon av de två 
senaste valen fått mer än 1 % av rösterna vid valet till riksdagen. 
Kommunen ska också lägga ut partivalsedlar till partier som är 
representerade i 
kommun- och landstingsfullmäktige om dessa partier begärt att få sina 
valsedlar utlagda.

De olika politiska partierna har själv möjlighet att i varje röstnings- och 
vallokal få namnvalsedlar utlagda som de själva levererar till val-
lokalerna.

Bedömning
Utifrån det faktum att det när det gäller valsedlar i röstnings- och val-
lokaler måste hållas ordnade är bedömningen att det i varje röstnings- 
och vallokal ska finnas minst två valsedelsställ. Ett av valsedelsställen 
ska användas för blanka valsedlar och partivalsedlar och det andra val-
sedelstället till namnvalsedlar.
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Utdragsbestyrkande

Varje valsedelsställ innehåller tre kolumner och kolumn ett ska användas 
för valsedlar till riksdagsvalet (GUL). Kolumn två ska användas för 
valsedlar till kommunfullmäktige (VIT) och tredje kolumnen ska användas 
för valsedlar till landstingsfullmäktige (BLÅ). Blanka valsedlar ska 
placeras överst och därefter ska valsedlarna placeras i bokstavsordning 
utifrån den registrerade partibeteckningen, dvs hela den beteckning som 
partierna har på valsedlarna. Ett exempel är ARBETAREPARTIET 
SOCIALDEMOKRATERNA som utifrån denna ordning sorteras utifrån ordet 
ARBETAREPARTIET.

Samma typ av sortering ska användas i båda ställen.

Utläggning ska ske av de blanka valsedlar samt parti- och namnvalsedlar 
som levereras genom valkansliets försorg till respektive röstnings- och 
vallokal. Utläggning ska även ske av de valsedlar som partier kan 
leverera till röstnings- och vallokaler. Utläggning av valsedlar ska ske av 
personal som jobbar som röstmottagare och partiföreträdaren som 
levererat valsedlar har rätt att se och få bekräftat att valsedlarna 
placeras i valsedelsställen.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för beslutet om placering av valsedlar 
med sig.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Beslutet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar

Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta

att blanka valsedlar och partivalsedlar placeras i ett ställ med valsedlar 
till riksdagen längst till vänster, valsedlar till kommunfullmäktige i mitten 
och valsedlar till landstingsfullmäktige till höger,

att blanka valsedlar placeras överst och partivalsedlar därefter i 
bokstavsordning utifrån den registrerade partibeteckningen,

att namnvalsedlar placeras i ett ställ med valsedlar till riksdagen längst 
till vänster, valsedlar till kommunfullmäktige i mitten och valsedlar till 
landstingsfullmäktige till höger, 

att namnvalsedlar placeras i bokstavsordning utifrån den registrerade 
partibeteckningen och

att röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen samt
placeringen av valsedlar i ställen.
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Utdragsbestyrkande

§ 32

Organisation för arbetet under valdagen och Valnämndens deltagande i 
arbetet
VN/2018:37 - 111

Valnämnden beslutar

att fastställa organisation och arbetsfördelning under valsöndagen,

att i övrigt utse ordförande, vice ordförande samt en ledamot från 
oppositionen att fungera som valexpeditionen,

att utse ordförande och vice ordförande i valnämnden till att ta emot 
valsedlar och material från distrikten,

att utse ordförande och vice ordförande att svara för leverans av 
valmaterial till länsstyrelsen på måndagen efter valet och

att uppdra till övriga ordinarie ledamöter i valnämnden att delta i 
morgonsamling, transport och återsamling enligt förslag

att Jan-Eric Apelqvist (S) ingår i grupperingen. 

Ärendebeskrivning
Arbetet med genomförande av valet kräver en planering och en logistik.

Inför valdagen måste samtliga förtidsröster vara sorterade, 
kontrollräknade, avstämda mot registrerat antal samt paketerade inför 
leverans till valdistrikten vilket utförs av valkansliet.

Bedömning rörande ansvars- och arbetsfördelning under val-
dagen och under måndagen efter valsöndagen

Kanslitjänstgöring 07:00 - avslut

Under valdagen behöver en tillfällig expedition finnas för hantering av de 
ärenden som kan bli aktuella under dagen. Expeditionen behöver 
bemannas med tre personer från valkansliet samt valnämndens 
ordförande, vice ordförande samt en ledamot från oppositionen

Morgonsamling 07:30 – 08:30 - kommunfiket

Tillgänglig personal från valkansliet och valnämnden samlas för 
genomgång inför dagens arbete.
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Utdragsbestyrkande

Leverans av förtidsröster och valsedelräknare 08:30 -

Tre hyrbilar finns tillgängliga för ändamålet och leverans sker enligt 
nedan:

Hedgården/Skaulo
En personal från valkansliet samt två ledamöter från valnämnden 

Sjöparksskolan/Hakkas
En personal från valkansliet samt två ledamöter från valnämnden

Gällivare, Repisvaara, Guldet, Tallbacka, Gunillaskolan, Myran
En personal från valkansliet samt två ledamöter från valnämnden

Återsamling avrapportering 11:30 – 12:30 i kommunfiket

Tillgänglig personal från valkansliet samt valnämnden samlas för 
avstämning/återrapportering från valdistrikten.

(Expeditionstjänstgöring fortsätter under dagen och fram till det att all 
mottagning skett)

Mottagande av valmaterial från distrikten 

Station 1
Valnämndens ordförande och en personal från valkansliet

Station 2
Valnämndens vice ordförande och personal från valkansliet

Leverans av valsedlar till Länsstyrelsen i Luleå på måndagen

Valnämndens ordförande och vice ordförande samt en person från 
valkansliet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär kostnader i form av övertidsersättning till valkansliets 
personal samt arvode till ledamöter i valnämnden.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga
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Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Valkansliet föreslår valnämnden besluta

att fastställa organisation och arbetsfördelning under valsöndagen,

att i övrigt utse ordförande, vice ordförande samt en ledamot från 
oppositionen att fungera som valexpeditionen,

att utse ordförande och vice ordförande i valnämnden till att ta emot 
valsedlar och material från distrikten,

att utse ordförande och vice ordförande att svara för leverans av 
valmaterial till länsstyrelsen på måndagen efter valet och

att uppdra till övriga ordinarie ledamöter i valnämnden att delta i 
morgonsamling, transport och återsamling enligt förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 33

Fastställande av personal för mottagande av förtidsröster
VN/2018:38 - 023

Valnämnden beslutar

att röstmottagare enligt namnlista godkänns. 

Ärendebeskrivning
Nämnd- och utredningsenheten har sammanställt en lista på röst-
mottagare utifrån de ansökningar som har inkommit för arbete med 
förtidsröstningen.

Vid valnämndens sammanträde 2018-08-16 diskuterades utvalda 
röstmottagare som ska jobba med förtidsröstning. 

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att röstmottagare enligt namnlista godkänns. 

Underlag
1. Namnlista. 
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Utdragsbestyrkande

§ 34

Byte av dag för sammanträde
VN/2018:42 - 006

Valnämnden beslutar

att godkänna beslutet. 

Ärendebeskrivning
Vid valnämndens sammanträde 2018-08-16 beslutades det att 
sammanträdet 2018-09-05 skulle flyttas till 2018-08-29 kl. 13:00. 


