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GÄLLIVARE KOMMUN
Valnämnden

§ 57
Delgivningar
VN/2014:9 110
Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen av delgivningar med godkännande till handlingarna
1 Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:28
2 Valmyndighetens nyhetsbrev för kommuner 2014:29
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Valnämnden

§ 58
Statistik förstagångsväljare
VN/2014:32 111
Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen av statistik med godkännande till handlingarna
Bakgrund
Valnämnden har i sammanträde 2014-10-08, § 54 begärt fördjupad statistik över valdeltagandet bland förstagångsväljarna i Gällivare, fördelat på födelseår.
Nämnd- och utredningsenheten har inför valnämndens sammanträde tagit fram begärd
statistik. Valdeltagandet i valet till riksdagen har jämförts. Sammantaget är det inte stor
skillnad mellan valdeltagandet i de olika årgångarna. Ungdomar födda 1995 och 1996
har totalt sett varit flitigast att rösta. En teori är att dessa generellt fortfarande går på
gymnasieskola och information från skolans sida om val tillsammans med de skolval
som är genomförda påverkar valdeltagandet positivt.
Ungdomar födda 1995 har antingen gått ut treårigt gymnasium till sommaren 2014 eller
går sitt fjärde år i dagsläget.
Bland ungdomar födda 1994 finns anmärkningsvärt låga valdeltagande i distrikten
Dokkas, Välkomma och Malmsta.
Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta att lägga redovisningen av
statistiken till handlingarna.
Beslutsunderlag
1. Statistik förstagångsväljare per födelseår
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§ 59
Budgetuppföljning
VN/2014:12 042
Valnämnden beslutar
att lägga budgetuppföljningen för januari till och med november 2014 med godkännande till handlingarna
Bakgrund
Valnämnden har under 2014 förfogat över en nettobudget på 784 000 kronor. Vid budgetuppföljning efter valet till Europaparlamentet fanns signaler på att de budgeterade
medlen inte skulle räcka då främst kostnaderna för arvoden till valarbetare på valdagen
översteg budget.
Vidare har valnämnden under året haft ett flertal sammanträden men budgeten på 29
000 kronor täcker inte sammanträdeskostnaden under valår.
Ekonomiska konsekvenser
Valnämnden visar ett underskott på cirka 360 000 kronor för 2014.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att godkänna redovisning av budgetuppföljning
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning januari till november 2014
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§ 60
Utökad rambudget för 2015 - 2017
VN/2014:23 041
Valnämnden beslutar
att uppdra åt nämnd- och utredningsenheten att inför valet 2018 utreda frågan om lämplig valdistriktsindelning med utgångspunkt i samhällsomvandlingen
att uppdra åt nämnd- och utredningsenheten att inför valet 2018 ta fram ett förslag på en
modell för arbete med rekrytering och bemanning av val- och röstningslokaler.
Bakgrund
Valnämnden har i sammanträde 2014-08-27 § 41, beslutat om att äska om en utökad
rambudget från 29000 kronor till 48000 för valnämndens kostnader beräknat på 4 sammanträden per år med motiveringen att kunna arbeta med en förändringa av valdistrikt
inför valet 2018 och sam tidigt arbeta fram en ny modell för bemanning av valdistrikt
och val av lokaler. Kommunfullmäktige har i sammanträde 2014-11-17, § 142 godtagit
valnämndens begäran.
Ekonomiska konsekvenser
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att uppdra åt nämnd- och utredningsenheten att inför valet 2018 utreda frågan om lämplig valdistriktsindelning med utgångspunkt i samhällsomvandlingen
att uppdra åt nämnd- och utredningsenheten att inför valet 2018 ta fram ett förslag på en
modell för arbete med rekrytering och bemanning av val- och röstningslokaler.
Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-11-17, § 142
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§ 61
Uppföljning av valarbetet 2014
VN/2014:35 111
Valnämnden beslutar
att de erfarenheter som inkommit via enkäter, valnämndens diskussion och valkansliet
uppföljning den 15 januari 2015 lämnas vidare till den valnämnd som ansvarar för
kommande val 2018

Bakgrund
Nämnd- och utredningsenheten har av valnämnden fått i uppdrag att genom enkäter
följa upp valarbetet 2014.
Utskick till grupperna, röstmottagare vid förtidsröstning, röstmottagare i vallokal, samt
valnämndens ledamöter har skett via e-post till ett urval av de som varit engagerade.
Möjlighet att fylla i enkäten och skickat tillbaka densamma har funnits för de som har
tillgång till Adobe Reader.
Uppföljning av erfarenheter från valkansliets medarbetare sker den 15 januari 2015.
Erfarenheter från röstmottagare vid förtidsröstning
Svarsfrekvensen har varit tillfredsställande när det gäller röstmottagare vid förtidsröstning där 13 svar har inkommit.
Kvaliten på den utbildning/genomgång som valnämnden har tillhandahållit har av de
svarande bedömts som bra. När det gäller hanteringen av budröster finns en synpunkt
om tydligare utbildning/instruktion. Lokaler bedöms bra för ändamålet med möjlighet
för personer med funktionsnedsättningar att komma in och rösta. En synpunkt finns på
att annan verksamhet inte bör nyttja lokal för förtidsröstning samtidigt såsom var fallet
med klädförsäljning i Folkets Hus i Gällivare.
Önskemål om gatupratare till fler lokaler finns och förslag på förtidsröstningslokal även
på Malmheden.
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Valnämnden
Öppettider bedöms tillräckliga. Det finns dock synpunkt på behov av mer öppet på
kvällstid i Malmbergets bibliotek.
Valkansliet bedöms ha varit tillgängligt i tillräcklig utsträckning.
Erfarenheter från röstmottagare i vallokal
Svarsfrekvensen bedöms inte tillräcklig då endast 6 svar har inkommit
När det gäller frågan om utbildning/genomgång finns synpunkter på att hantering av
förtidsröster, mottagande av budröster och det avslutande arbetet med iordningställande
av omslag inte i tillräcklig utsträckning har gåtts igenom. Även i frågan om att hantera
ordningen i valsedelsställen finns synpunkt på att utbildningen inte i tillräcklig utsträckning har behandlat.
När det gäller lokaler så finns inga synpunkter på att dessa inte är ändamålsenliga
Transporter av material bedöms ha fungerat och personal från valkansliet bedöms ha
varit tillgängliga i tillräcklig utsträckning.
Erfarenheter från valnämnd
Två svar på enkäter har inkommit varför behov finns att fylla på med erfarenheter utifrån diskussion på sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Uppföljning av verksamhet kan leda till bättre planering och genomförande av kommande val vilket kan reducera kostnader
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga särskilda konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att de erfarenheter som inkommit via enkäter, valnämndens diskussion och valkansliet
uppföljning den 15 januari 2015 lämnas vidare till den valnämnd som ansvarar för
kommande val 2018
Beslutsunderlag
1. Enkät till röstmottagare i förtidsröstningslokal
2. Enkät till röstmottagare i vallokal
3. Enkät till ledamot i valnämnd
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Bilaga till protokoll
1. Valnämndens gemensamma svar på enkät
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Valnämnden

§ 62
Information om eventuellt extraval

Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna
Bakgrund
Regeringen har aviserat om eventuellt beslut att utlysa extraval.
Valkansliet redovisar på sammanträdet de åtgärder som vidtagits och som planeras vid
eventuellt utlysande av extraval
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Valnämndens gemensamma svar - bilaga till protokoll

Enkät - uppföljning av erfarenheter från valet 2014 - Ledamot i
valnämnd
Svara gärna senast den 8 december
1. Information till allmänhet
Hur väl bedömer du att valnämndens information har nått medborgarna när det gäller
Inte alls

Inte i tillräcklig
utsträckning

I tillräcklig
utsträckning

I stor
utsträckning

möjligheten att
förtidsrösta i valet till
RKL?
lokaler och öppettider
för förtidsröstning?
möjlighet att få rösta
med kommunalt bud?
öppettider och
vallokaler?
möjligheten att
närvara vid
rösträkning?
information på
minoritetsspråk

Övriga synpunkter rörande valnämndens information
Valnämnden för ett resonemang om annonsering på sociala medier (Facebook) om valet.
Information om möjlighet att rösta med kommunalt bud till öppna hemtjänstens personal skulle
kunna vara bra.

Bilaga 1

2. Lokaler
Har lokalens beskaffenhet varit sådan att alla, inklusive personer med funktionsnedsättning
kunnat rösta i lokalen i:
Instäm. inte
alls

Instäm. inte

Vet ej

Instäm.

Gällivare Folkets Hus
Mariaskolan
Hjortronet
Heden
Hakkas
Dokkas
Koskullskulle
Bäcken
Fd vårdcentral Mbgt
Välkommaskolan
Malmsta
Skaulo/Puoltikasvaara
Sjöparken
Tallbacka
Malmbergets bibliotek
Ullatti byastuga
Nilivaara träffpunkt
Nattavaara träffpunkt

Övriga synpunkter rörande ovanstående lokaler
Gällivare folkets hus dålig lokal om annat pågår i foajén samtidigt - såsom försäljning.
Kanske kan gympasalen i Sjöparksskolan användas i stället för matsalen.

Instäm. helt

3. Material - logistik
Hur väl tycker du nedanstående har fungerat
Inte alls

Inte i
tillräcklig
utsträckning

Kan ej
bedöma

I tillräcklig
utsträckning

I stor
utsträckning

Transport av material
till och från vallokal
Uthämtning av nycklar
och material
Att rätt material fanns
tillgängligt i lokalen

Övriga synpunkter rörande material
Dela upp kartonger med förtidsröster jämnare inför utkörandet på valdagen.

4. Tillgänglighet
Hur väl tycker du att personal från valkansliet inklusive valnämnd funnits tillgängliga
Instäm. inte alls

Instäm. inte

Instäm.

För frågor inför
valdagen
För frågor/vägledning
under valet

5. Utbildning
Synpunkter på organisation och genomförande av utbildningar för röstmottagare
Dåligt deltagande i genomgångar av nyckelpersoner
Rollen som ordförande (och vice ordförande) behöver tydliggöras
Utbildningen innefatta schemaläggningen

Instäm. helt

6. Praktiska arbetet med valet
Synpunkter på organisation och genomförande av förtidsröstning i samhället.
Bra - men ej bra med stängning mitt på dagen

Synpunkter på organisation och genomförande av förtidsröstning i byarna
Det är problem att hinna åka mellan byarna då det är förtidsröstning. Kanske förtidsröstningen inte
skall vara på samma dag.

Synpunkter på organisation och genomförande av förtidsröstning på institutioner
Det fungerade bra. Gunillahems lokal inte bra - den behöver tömmas på lite möbler. Bra med
deltagande av valnämndens ledamöter. Dock kanske inte detta skall ske på söndag. Lite rörigt på
Enen. Lasarettet skulle kunna vara "egen" förtidsröstningslokal - då andra tenderar att rösta där.

Synpunkter på organisation och genomförande av valdagens arbete i vallokalerna
Det var en miss i det att Hakkas valsedlar hamnade i Gällivare. Tidschema behövs. Förtidsrösterna
behöver komma till lokalerna tidigare och avprickning av dessa i röstlängden behöver styras upp.

7. Efterarbetet

Synpunkter på föreberedelse, organisation och genomförande av mottagande av omslag från
valdistrikten på kvällen/natten
Detta var inte så bra.
Röstmottagarna behöver tydligare utbildning och instruktioner.

Synpunkt på organisation och genomförande av transport av omslag till länsstyrelsen
Det är inte bra att måsta köra på morgonen om man tagit emot röster på natten. Valkansliet
behöver ställa upp med chaufför.

Synpunkt på förberedelse, organisation och genomförande av onsdagsräkning
Arbetet tog för lång tid.

Denna enkät kan skickas i ifyllt läge till valnämnden genom att klicka på knappen skicka nedan:
För att det skall gå att göra det måste enkäten öppnas med adobe reader på dator eller platta.
När du klickar på skicka skall ditt e-postprogram öppnas och utskicket sker därifrån.
Det går också att lämna in skriftligen till valnämnden, på kommunhuset
Skicka

