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Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, rum 5 10:00 – 11:00

Beslutande

Laila Furskog, (s) ordförande
Ove Haarala (v)
Ingrid Josefsson (m)
Monica Öjemalm (s)
Ingegärd Hjerpe (s)
Jan-Erik Apelqvist (s)
Tommy Krigsman (ns)
Gun Isaxon (skp)

Övriga deltagande

Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Ove Haarala

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2014-02-27 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg

§§ 11-15

Lars Nilsson
Gun-Britt Taivalsaari/D
Ordförande
Laila Furskog
Justerande
Ove Haarala

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2014-02-19

Datum för anslags uppsättande

2014-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden

Datum för anslags nedtagande

Underskrift
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg
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VN/2014:9
§ 11
Delgivningar
Valnämnden beslutar
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna
1. Valmyndighetens nyhetsbrev till kommuner 2014:1
2. Valmyndighetens nyhetsbrev till kommuner 2014:2
3. Reglemente för valnämnden KS 2010:621
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VN/2014:10
§ 12
Verksamhetsberättelse 2013
Valnämnden beslutar
att fastställa förslag till verksamhetsberättelse enligt bifogat beslutsunderlag.
Bakgrund
Gällivare kommuns ekonomikontor har begärt att valnämnden skall inkomma med en
verksamhetsberättelse för 2013.
Under år 2013 har valnämnden tagit initiativ till en förändrad distriktsindelning på
landsbygden i det att distrikten Dokkas, Ullatti och Nilivaara slagits samman till det nya
distriktet Dokkas och distrikten Hakkas och Nattavaara slagits samman till det nya distriktet Hakkas. Länsstyrelsen har under 2013 fastslagit den nya distriktsindelningen.
Under 2013 har antalet ledamöter i valnämnden ökats från 5 till 9 i syfte att kunna göra
valnämnden mer delaktig i valarbetet. Vidare har arvodena för deltagare i arbetet i röstnings- och vallokaler justerats.
Ekonomiska konsekvenser
Valnämnden redovisar en total kostnad på 14 tusen kronor för 2013 vilket innebär en
kostnad på 15 tusen kronor lägre än budgeterade 29 tusen kronor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden att besluta
att fastställa förslag till verksamhetsberättelse enligt bifogat beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsberättelse för 2013
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VN/2014:2
§ 13
Inriktning på valnämndens arbete med valen 2014
Valnämnden beslutar
att anta förslag på inriktning avseende valen 2014.
Bakgrund
På sammanträde 2014-01-20 beslutade valnämnden att nämnd- och utredningsenheten
fick i uppdrag att återkomma med förslag på inriktning avseende valen 2014.
Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden har i uppdrag att genomföra allmänna val till riksdag,
kommun och landsting, val till europaparlamentet samt folkomröstningar.
Inriktning
Lokaler
Valnämnden skall genom sina beslut se till att de lokaler som används som röstningsoch vallokaler kan anses vara tillgängliga för samtliga röstberättigade. Med tillgänglighet menas att vallokaler och röstningslokaler hålls öppna i tillräcklig utsträckning för att
göra det möjligt för medborgaren att avlägga sin röst. Med tillgänglighet menas också
att lokalerna skall vara så beskaffade att personer med olika former av funktionsnedsättning skall kunna få tillträde till lokalerna.
Lokalerna skall av medborgarna uppfattas som värdemässigt neutrala. Därför ska lokalerna vara fria från politiska budskap och de som arbetar i val- eller röstningslokal skall
få besked om att de arbetar på uppdrag av valnämnden och inte som representant för ett
enskilt parti. Framläggning av valsedlar i val- och röstningslokal sker genom valarbetarnas försorg även när det gäller så kallade namnvalsedlar. God ordning skall råda i
lokalerna.
Genomförande
Det är viktigt att medborgaren kan ha tilltro till att valnämnden genomför valen på ett
korrekt sätt. Därför skall samtliga personer som arbetar i val- och röstningslokal, inför
varje valtillfälle ha genomgått utbildning genom valnämndens försorg. All hantering av
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medborgarnas röster skall ske på korrekt sätt och av minst två personer samtidigt. Detta
innebär att det i röstningslokal alltid måste vara minst två personer samtidigt och att
transport och sortering av röster sker av minst två personer samtidigt. Förvaring av förtidsröster skall av valnämnden ske på ett betryggande sätt, inlåst i brandsäkert förråd, dit
endast ett fåtal har nyckel. Valnämnden bör med anledning av ovanstående sträva efter
att fatta nödvändiga beslut i enighet.
Valnämnden skall genom information och annonsering verka för att så många som möjligt får kännedom om de möjligheter som finns att rösta. Representanter för valnämnden
skall finnas tillgängliga för medborgare i samband med valen för att svara på frågor och
förklara de beslut som valnämnden har tagit. Valnämnden skall sörja för att röstberättigade som har svårt att ta sig till vallokal skall kunna avlägga sina röster genom att antingen ordna med valskjutsar eller tillse att röstning kan ske i egna hemmet till kommunala bud.
Genom att valnämnden genomför en ordentlig planering av valarbetet kommer arbetet
att kunna ske så smidigt som möjligt. I planeringen ingår att upprätta tydliga instruktioner för valarbetare med information om vart de kan vända sig med frågor och se till att
tillräckliga resurser i form av personal och utrustning finns att tillgå under valarbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för valarbetet är direkt kopplat till öppethållande i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden
att anta förslag på inriktning avseende valen 2014
Yrkande
Jan-Erik Apelqvist (s) yrkar att valnämnden beslutar enligt Nämnd- och utredningsenhetens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jan-Erik Apelqvists förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att valnämnden har beslutat i enlighet med Jan-Erik
Apelqvists förslag.
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VN/2014:11
§ 14
Sedelräknare för rösträkning
Valnämnden beslutar
att en räknare prövas vid EU-valet. Därefter tar valnämnden ställning till att eventuellt
köpa in och använda ytterligare räknare vid fler distrikt.
Bakgrund
I samband med att valen under 2014 skall anordnas har kommunen erhållit förslag om
att använda sedelräknare för att genomföra den preliminära räkningen av röster (valsedlar) under valnatten och under onsdagsräkningen. En sedelräknare som hanterar större
buntar skulle också underlätta vid packningsarbetet.
Från olika leverantörer har inkommit förslag på modeller av sedelräknare som passar för
att räkna valsedlar. En modell saluförs för 1900 kronor, är tämligen enkel att hantera
och passar för räkning av väl luftade valsedlar, mindre buntar åt gånger. Mer kraftfulla
sedelräknare kan hantera större buntar men blir prismässigt högre upp mot 7500 kronor.
Under 2014 skall rösträkning ske vid två tillfällen av totalt 4 val. Att pröva på att använda valsedelräknare vid rösträknandet kan med fördel ske vid EU-valet.
Ekonomiska konsekvenser
Att använda valsedelräknare får som konsekvens en kostnad för inköp av maskiner för
Gällivare kommun. Räknare som är anpassade för att räkna valsedlar finns att köpa i
olika prisklasser. Den modell som nedanstående ekonomiska kalkyl bygger på baserar
sig på en modell som saluförs för 1900 kronor exklusive moms. Kalkylen utgår ifrån att
räkning i vallokal av de tre valen till riksdag, kommun och landsting, samt Europaparlamentet i större distrikt tar totalt 4 timmar och att tidsåtgången för själva räknandet av
valsedlar kan krympa till max en halv timme inklusive kontrollräkning. Kalkylen visar
på en totalt minskad kostnad för räknandet på cirka 2700 kronor. Utöver den kostnad
som finns redovisad i kalkylen har kommunen kostnader för personal som på valnätterna skall invänta leverans av röster från distrikten. Kan denna väntetid förkortas så innebär en investering i valsedelräknare ytterligare besparing.

Manuell
Med räk-
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Antal led Antal tim Timkostnad Inköp räknare Totalt
5
4
263
0
5260
5
0,5
263
1900
2558
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nare

Användande av sedelräknare på de sex största valdistrikten innebär en minskad kostnad
i arvode för Gällivare kommun med cirka 27000 kronor enligt ovanstående beräkning.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredning föreslår valnämnden besluta
att använda valsedelräknare för räkning av valsedlar i vallokal i de sex största distrikten
vid valet till Europaparlamentet
att utvärdering av användandet av valsedelräknare sker innan nästa val till riksdag,
kommun och landsting.
Yrkande
Jan-Erik Apelqvist (s) yrkar att en räknare prövas vid EU-valet. Därefter tar valnämnden ställning till att eventuellt köpa in och använda ytterligare räknare vid fler distrikt.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jan-Erik Apelqvists förslag till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att valnämnden har beslutat i enlighet med Jan-Erik
Apelqvists förslag.
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VN/2014:5
§ 15
Förslag på lokaler och tider för förtidsröstning vid valen 2014
Valnämnden beslutar
att anta förslag om lokaler och öppettider för förtidsröstning 2014.
Bakgrund
Valnämnden har av lagstiftaren fått i uppdrag att genomföra förtidsröstning vid de allmänna valen. Under 2014 skall förtidsröstning genomföras vid valet till Europaparlamentet och vid valen till riksdag, kommun och landsting. Förtidsröstning skall kunna
ske under tiden 7 maj till och med 25 maj samt under tiden 27 augusti till och med 14
september. Trenden är, enligt Valmyndigheten, att allt fler väljare väljer att rösta i förtid, varför tillräckliga resurser behöver läggas på förtidsröstningen. Vidare har valnämnden efter ett beslut i kommunfullmäktige
2013-09-16 § 112 beslutat om att förtidsröstning, på valdagarna, skall genomföras i de
byar som ej längre är egna distrikt.
Ekonomiska konsekvenser
För genomförandet av förtidsröstningen erhåller Gällivare kommun statsbidrag. Bidraget beräknas för 2014 bli 325 tkr per valtillfälle. Valmyndigheten beskriver beräkningssättet för bidraget som följer:
”Ersättningen till varje kommun per valtillfälle utgår med 30 000 kr per kommun +
kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i kommunvalet räknat per en fiktiv valdag den 1 mars 2014 multiplicerat med 146 300 000 kr.”
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att anta förslag om lokaler och öppettider för förtidsröstning 2014.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-16 § 112
2. Förslag på lokaler och tider
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