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 Valnämnden

Plats och tid Rum 6 i kommunhuset,   2017-12-13 kl.  13:00 - 14:05 

Utses att justera Jan-Erik Apelqvist 

Justeringens plats 
och tid

Kommunkansliets postrum, 2017-12-15, klockan 11:00 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Lars Nilsson 

Paragraf  §8 - §11 

Ordförande
________________________
Margareta Henricsson 

Justerande
________________________
Jan-Erik Apelqvist 

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Paragraf  §8 - §11 

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2017-12-13

Anslags uppsättande 2017-12-15 Anslags nedtagande 2018-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Lars Nilsson
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Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2017-12-13

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Margareta 
Henricsson Ns 8-11 13:00-14:05

Vice 
ordförande Britt-Marie Viklund M Ersätts av Thomas Junkka

Ledamot Ove Haarala V 8-11 13:00-14:05

Ledamot Dagmar Nyman Mp 8-11 13:00-14:05

Ledamot Gun Isaxon MAV 8-11 13:00-14:05

Ledamot Carina Engman S 8-11 13:00-14:05

Ledamot Jan-Erik Apelqvist S 8-11 13:00-14:05

Ledamot Britt-Mari Sandvärn S 8-11 13:00-14:05

Ledamot Laila Furskog S 8-11 13:00-14:05

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Thomas Junkka S 8-11 13:00-14:05 Tjänstgörande

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Lars Nilsson Föredragande
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 Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 8

Delgivningar

VN/2017:2002   111

1 Valdistriktsindelning i Gällivare kommun - beslut från Länsstyrelsen 

2 Nyhetsbrev Valnämnder 2017:2
 
3 Nyhetsbrev Valnämnder 2017:3 

4 Nyhetsbrev valnämnder 2017:4 

5 Nyhetsbrev valnämnder 2017:5 

6 Nyhetsbrev valnämnder 2017:6 

7 Nyhetsbrev valnämnder 2017:7

8 Verksamhetsberättelse Valnämnd 2017 

9 Val av ordinarie ledamot till valnämnden 

10 Val av ersättare i valnämnden 

Valnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna
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 Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 9

Modell för arbete med rekrytering och bemanning av val- och 
röstningslokaler

VN/2017:2003   001

Valnämnden beslutar

att valkansliet ansvarar för att hantera frågan om rekrytering och 
utbildning av röstmottagare samt bemanning av förtidsröstningslokaler 
och framtagande av förslag till bemanning av vallokaler,

att valkansliet hanterar frågan om eventuell lämplighetsbedömning av 
röstmottagare utifrån anvisningar från valnämnden,

att valnämnden formellt utser de personer som skall fungera som 
röstmottagare och fastställer öppettider för förtidsröstning och vallokaler,

att modellen för ersättning ändras så att fast ersättning ges till 
ordförande, vice ordförande och ledamöter i valdistrikt samt  att 
timarvode ges till uppdragstagare för arbete som röstmottagare vid 
förtidsröstning,

att ersättning för resa med egen bil under arbete som röstmottagare 
utgår på samma sätt som till förtroendevalda i Gällivare kommun och

att nämnd- och utredningsenheten får i uppdrag att återkomma med 
förslag på ersättning för arbete som röstmottagare

Ärendebeskrivning
Nämnd- och utredningsenheten har av valnämnden fått i uppdrag att 
arbeta fram en modell för hur arbetet med rekrytering personal för 
röstmottagande och bemanning av val- och röstningslokaler ska gå till.

I uppdraget har ingått att belysa:

1. Hur ska rekrytering av röstmottagare till förtidsröstning gå till?
2. Hur ska rekrytering av valarbetare i vallokal gå till?
3. Vilken nivå på ersättning ska utgå?
4. Hur säkerställs att röstmottagare och valarbetare är lämpliga för 

uppdraget?
5. Hur säkerställs att tillräcklig erfarenhet finns tillgänglig för varje 

röst- och vallokal
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 Valnämnden

Utdragsbestyrkande

6. Rollfördelning mellan valnämnd och valkansli när det gäller 
rekrytering och bemanning

Utredningen tar fasta på att förtydliga de valkansliets uppdrag i 
förhållande till ansvarig nämnd. Förslaget innebär ett förslag där 
nämnden ansvarar för vad som ska göras och valkansliet ansvarar för hur 
uppdraget genomförs.

Utredningen belyser även frågan om ersättningsformer för uppdrag som 
röstmottagare och förslaget innebär att ersättningsmodellen fastställs till 
att innebära fasta ersättningar till röstmottagare i vallokal och ersättning 
per timme till röstmottagare i förtidsröstningslokal.

Ekonomiska konsekvenser
Tydliga uppdrag från ansvarig nämnd till tjänstemannaorganisationen kan 
bidra till effektivare hushållning med gemensamma medel. Vidare bidrar 
en fast ersättning för arbete i vallokal att nämnden på ett enklare sätt 
kan överblicka och beräkna kostnaderna för genomförandet av valet. 

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga.

Förslag till beslut

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att valkansliet ansvarar för att hantera frågan om rekrytering och 
utbildning av röstmottagare samt bemanning av förtidsröstningslokaler 
och framtagande av förslag till bemanning av vallokaler,

att valkansliet hanterar frågan om eventuell lämplighetsbedömning av 
röstmottagare utifrån anvisningar från valnämnden,

att valnämnden formellt utser de personer som skall fungera som 
röstmottagare och fastställer öppettider för förtidsröstning och vallokaler,

att modellen för ersättning ändras så att fast ersättning ges till 
ordförande, vice ordförande och ledamöter i valdistrikt samt  att 
timarvode ges till uppdragstagare för arbete som röstmottagare vid 
förtidsröstning,

att ersättning för resa med egen bil under arbete som röstmottagare 
utgår på samma sätt som till förtroendevalda i Gällivare kommun och

att nämnd- och utredningsenheten får i uppdrag att återkomma med 
förslag på ersättning för arbete som röstmottagare
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Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Utredning 
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 Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 10

Anskaffning av läsplattor till fyra ordinarie ledamöter

VN/2017:2008   005

Valnämnden beslutar

att inhandla fyra läsplattor till de ordinarie ledamöter som inte förfogar 
över ny läsplatta 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare rekommenderat nämnderna att 
anförskaffa nya läsplattor för möjligheten för nämnderna att ha digitala 
sammanträden.

I beslutet ingick att de gamla läsplattor som en del förtroendevalda 
förfogar över bedömts inte klara av ny teknik.

De ordinarie ledamöter som saknar nya plattor är:

Laila Furskog, Jan-Erik Apelqvist, Britt-Mari Sandvärn och Carina 
Engman.

Ekonomiska konsekvenser
Valnämnden uppvisar ett överskott för år 2017 och kostnaden inryms 
inom ram.

Vid kontroll med IT-enheten är dagspriset för en ny läsplatta med 
tillhörande skydd cirka 4800 kronor per styck vilket innebär en total 
kostnad på cirka 19000 kronor.

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

Förslag till beslut

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att inhandla fyra läsplattor till de ordinarie ledamöter som inte förfogar 
över ny läsplatta 
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 Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 11

Tid för nästa möte

Valnämnden beslutar

att tid för nästa möte med valnämnden blir den 24 januari 2018 klockan 
13:30 – 15:30 i rum 4 i kommunhuset.


