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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 36
Delgivningar
VN/2014:9 110
Valnämnden beslutar
att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna

1. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:15
2. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:16
3. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:17
4. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:18
5. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:19
6. Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:20
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§ 37
Redovisning delegationer
VN/2014:24 000
Valnämnden beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna
1. Beslut av ordförande om utökning av öppettid för mottagning av röster från lantbrevbärare
2. Beslut av ordförande om bemanning av valdistrikt Gällivare
3. Beslut av ordförande om att ersättning för förrättning skall ges för mer än 8 timmar
under valdag
4. Beslut av ordförande om tidigareläggning av öppettiderför vallokaler i byarna
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§ 38
Genomgång av utbildningsfilm förtidsröstning

Valnämnden beslutar
att godkänna genomgång av förtidsröstning
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§ 39
Statistik över röstmottagning och röstdeltagande vid Europaparlamentsvalet 2014
VN/2014:22 111
Valnämnden beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna
Bakgrund
Den 25 maj 2014 hölls val till Europaparlamentet. Sammantaget har valdeltagandet i
Gällivare ökat med inte fullt fyra procentenheter jämfört med valet 2009. Antalet mottagna förtidsröster har, jämfört med 2009 ökat med 18 % och andelen förtidsröster av
totala antalet röster är 5 procentenheter högre 2014 än 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån den ändring av beteende hos väljarna att i större utsträckning rösta i förtid finns
anledning att lägga mer resurser i form av personal till förtidsröstning.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna
Beslutsunderlag
1. Statistik förtidsröstning och valdeltagande
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§ 40
Budgetuppföljning januari - juli 2014 med kommentarer
VN/2014:12 042

Valnämnden beslutar
att med godkännande lägga redovisning av budget till handlingarna
att i kommande budgetarbete begära ökad rambudget från nuvarande 29 000 kronor till
den egentliga kostnaden för valnämnden
att i kommande budgetarbete begära korrekt engångsanslag för genomförande av allmänna val under valår
att som åtgärd under 2014 besluta om fastställande av bemanningsschema för personalen under valdagen
att beslut om arvodesregler, Valnämnden 2014-01-20 § 9 gäller med den skillnaden att
rätt tillersättning i form av lön endast gäller personal i valkansliet
Bakgrund
Under 2014 genomförs två allmänna val vid två olika tillfällen. Kostnader för genomförande av det första valet är bokförda och uppföljning har kunnat genomföras.
Av bifogad budgetuppföljning framkommer anmärkningsvärda underskott mot budget
för följande delar av budgeten för allmänna val
Valnämnd (kostnaden för sammanträden för valnämnden)
Arvode och löner för valdagen vid valet till Europaparlamentet
Av bifogad budgetuppföljning framkommer också att kostnaden för förtidsröstning, där
staten bidrar med statsbidrag, visar på ett överskott på 80 000 kronor. I övrigt finns
inget särskilt att anmärka när det gäller budgetuppföljningen.
Valnämndens kostnader
Kostnaden för valnämndens sammanträden visar på en redovisad kostnad för tiden 1401
– 1407 på 90 790 kronor. Budgeten för samma period är 15 743 kronor. För valnämn|
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den har det under ett flertal år budgeterats 29000 kronor fördelat på arvode och drift. År
2013 har beslut tagits om en utökning av antalet ledamöter i valnämnden från 5 till 9.
Detta utan att nödvändig justering av grundbudget har skett. Eftersom det finns ett nödvändigt behov av ett ökat antal sammanträden under valår får dock viss del av kostnaden för valnämnden anses täckas av det engångsanslag som ges under valår för genomförande av val.
Valet till Europaparlamentet
Kostnaden för genomförande av valet till Europaparlamentet visar på en kostnad för
tiden 1401 – 1407 på 370 722 kronor. Budgeten för samma period är 151 667 kronor.
Årsbudgeten uppgår till 260 000 kronor. Vid årets slut kommer därigenom kostnaden
för genomförande av valet till Europaparlamentet att överstiga budget med ungefär
110 000 kronor. Orsaken till detta är det beslut om ökade arvoden för valförrättare som
valnämnden har beslutat om. Tidigare ersättning har utgjorts i form av ersättning med
640 kronor till valförrättare för heldag och 450 kronor till valförrättare för halvdag. Nuvarande ersättning är efter beslut i valnämnden 200 kronor per tjänstgjord timme. Vidare ett fast arvode till ordförande och till vice ordförande om vardera 1000 kronor respektive 750 kronor samt ett fast arvode till ej tjänstgörande ersättare om 400 kronor.
Under valåret 2010 var budgeten för valdagen totalt 325 000 kronor. Budgeterade medel
för valet till riksdag, kommun och landsting under 2014 uppgår till 285 000 vilket innebär en minskad budget med 40 000 kronor. Det faktum att budgeten inte har justerats
utifrån det beslut om höjning av arvode som tagits innebär svårighet att klara av att hålla
budgeten.
Vid analys av kostnaderna för genomförande av valet till Europaparlamentet visar på att
kostnaden för arvode vida överstiger budgeterad kostnad. Vid genomförande av utbildning för personalen som skulle arbeta i vallokal gavs uppdrag till ordföranden i varje
distrikt att genomföra en planering av personalen i ett schema där det i genomsnitt
skulle vara 3,5 personal på plats under valdagen. Vid hanteringen av arvodering har det
kommit fram att schemaläggning har gjorts i för liten utsträckning.
Sammantaget pekar det mot ett underskott mot budget med ungefär 350 000 kronor om
inte åtgärder under resten av året vidtas. Från detta underskott får dock avräknas de medel som inte förbrukas av statsbidraget till förtidsröstning på totalt cirka 150 000 kronor.
Ekonomiska konsekvenser
Det faktum att de budgeterade medlen för valnämnden inte räcker och att behov om
utökad budget inte har anmälts får som konsekvens att kommunens planering av budget
och ekonomi inte blir korrekt.
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Valnämnden
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Bedömning av åtgärder
Nödvändiga åtgärder blir att för nästa år och nästa valtillfälle begära budget i överensstämmelse med det arvode som har beslutats om och den utökning av antalet ledamöter i
valnämnden som har fastställts.
För att åtgärda den differens mot budget som uppvisas under 2014 bör valnämnden fastställa att bemanning i vallokal endast skall ske av totalt 5 ledamöter per distrikt och att
valnämnden fastställer ett schema för bemanningen under valdagen.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att med godkännande lägga redovisning av budget till handlingarna
att i kommande budgetarbete begära ökad rambudget från nuvarande 29 000 kronor till
den egentliga kostnaden för valnämnden
att i kommande budgetarbete begära korrekt engångsanslag för genomförande av allmänna val under valår
att som åtgärd under 2014 beslut om minskat antal ledamöter per distrikt till 5 och fastställande av bemanningsschema för personalen under valdagen
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning januari – juli 2014
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§ 41
Utökning av rambudget
VN/2014:23 041
Valnämnden beslutar
att äska om en utökad rambudget från 29 000 kronor till 48 000 för perioden 2015-2017
Bakgrund
Valnämnden har sedan många år tillbaka förfogat över en rambudget på 29 000 kronor
per kalenderår och har haft engångsanslag för respektive valår. Rambudgeten har inte
justerats även om nivån på politikerarvoden har höjts genom åren.
Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat om att antalet ledamöter i valnämnden
skall öka från 5 till 9. Kostnaden för ett sammanträde ökar därigenom från cirka 6500
till 12000 kronor. Med en budget på 29 000 kronor och en nämndsstorlek på 5 ledamöter har ungefär 4 sammanträden kunnat hållas på ett år inom ramen för budgeten. För att
valnämnden med utökat antal ledamöter skall kunna hålla motsvarande antal sammanträden borde rambudgeten utökas till 48 000 kronor
Bedömning av kommande behov
Inför valen 2014 gjordes en sammanslagning av valdistrikt på landsbygden. Detta utifrån ett minskat invånarantal. Samtidigt har en kraftig omflyttning av invånarna i tätorten skett med anledning av den förändring av samhället som pågår på grund av gruvdriften i Malmberget. Under genomförande av valet till Europaparlamentet och vid planeringen av genomförandet av valen till riksdag, kommun och landsting har det framkommit att många av de distrikt som finns i tätorten är förhållandevis små. Det har
också visat sig att det är problem med att finna lämpliga lokaler för genomförande av
valen och att det saknas tillräckligt antal ny personal för bemanning av alla valdistrikt.
Bedömningen är att det finns ett behov för valnämnden att inför valet 2018 arbeta med
en förändrad distriktsindelning utifrån den förändring som sker med anledning av samhällsomvandlingen. Vidare finns ett behov för valnämnden att inför nästa valtillfälle
utarbeta en ny modell för bemanning av valdistrikt och val av lokaler.
Bedömningen är vidare att en rambudget för att möjliggöra 4 sammanträden per år
fordras för ändamålet.
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Ekonomiska konsekvenser
Om ett genomarbetat förslag på nya valdistrikt tas fram kommer besparingar att göras
genom att valet kan genomföras med hjälp av ett mindre antal personal än vad som är
fallet i dag. En halvering av personalstyrkan innebär en ett kraftigt minskat behov av
engångsanslag.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att äska om en utökad rambudget från 29 000 kronor till 48 000 för perioden 2015-2017
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§ 42
Bemanning av förtidsröstning
VN/2014:6 111
Valnämnden beslutar
att Nanny Martinsson, Lena Nordgren och Mikaela Peltz utses till att fungera som röstmottagare vid förtidsröstning
Bakgrund
Beslut om de personer som kan ingå att arbeta som röstmottagare under förtidsröstning
har tagits av valnämnden för valen 2014. Det finns ett behov av att förändra bemanningen under dagtid i röstningslokalen Folkets Hus i Gällivare då en person har lämnat
återbud. Vidare finns ett behov av att det i röstningslokalen Myranskolan i Koskullskule
sker en bemanning med samma personer varje kväll.
Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att Nanny Martinsson, Lena Nordgren och Mikaela Peltz utses till att fungera som röstmottagare vid förtidsröstning
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§ 43
Valnämndens deltagande vid arbete som röstmottagare unde förtidsröstning
VN/2014:6 111

Valnämnden beslutar
att ledamöter i valnämnden deltar i förtidsröstning på institutioner
att ledamöter i valnämnden deltar i förtidsröstning på kvällstid i Folkets Hus Gällivare
Bakgrund
Ledamöter från valnämnden har brukat delta som röstmottagare vid förtidsröstning på
institutioner. För att minska antalet personal som deltar vid förtidsröstning är det nödvändigt att valnämnden deltar i bemanningen på kvällstid i Folkets Hus Gällivare förutom vid förtidsröstning på institutioner.
Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att ledamöter i valnämnden deltar i förtidsröstning på institutioner
att ledamöter i valnämnden deltar i förtidsröstning på kvällstid i Folkets Hus Gällivare
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§ 44
Bemanning av valdistrikt 14 september 2014
VN/2014:4 111

Valnämnden beslutar
att nämndssekreterare, ordförande och ledamot Margareta Henricsson upprättar förslag
på bemanning till nästa sammanträde
Bakgrund
Behov av förändring av bemanningen finns då ett några valarbetare lämnat återbud
Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar
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