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2018-02-27

Valnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum 3,

2018-02-27 kl. 10:00 - 11:15

Utses att justera

Carina Engman

Justeringens plats
och tid

Postrummet kommunkansliet, 2018-02-28, klockan 13:30

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf §7 - §11
________________________
Lars Nilsson

Ordförande
________________________
Margareta Henricsson
Justerande
________________________
Carina Engman

BEVIS
Paragraf §7 - §11
Organ
Sammanträdesdatum
Anslags uppsättande

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Valnämnden
2018-02-27
2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Anslags nedtagande

2018-03-23

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Lars Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-27

Valnämnden
Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2018-02-27

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ordförande

Margareta
Henricsson

NS

7-11

10:00-11:15

Vice
ordförande

Britt-Marie Viklund

M

8-11

10:10-11:15

Ledamot

Dagmar Nyman

MP

7-11

10:00-11:15

Ledamot

Laila Furskog

S

7-11

10:00-11:15

Ledamot

Jan-Eric Apelqvist

S

7-11

10:00-11:15

Ledamot

Ove Haarala

V

7-11

10:00-11:15

Ledamot

Carina Engman

S

7-11

10:00-11:15

Ledamot

Gun Isaxon

MAV

Ledamot

Britt-Mari Sandvärn

S

7-11

10:00-11:15

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Ersättare

Tommy Krigsman

NS

Ersättare

Tomas Junkka

S

Ersättare

Eva Alriksson

M

7-11

10:00-11:15

Ersätter Gun Isaxsson

Ersättare

Inga-Maj Falk

S

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

Sekreterare

Lars Nilsson

Föredragande

Anmärkning

Ersatt av Eva Alriksson
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2018-02-27

Valnämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN
4

§7
Delgivningar
§8

5
Genomgång Lex Meeting - lösning för digitala sammanträden

§9

6
Uppgifter till kommunens årsredovisning

§ 10

7
Budgetuppföljning januari 2018

§ 11

8
Vallokaler och öppethållande under valet 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-27

Valnämnden

§7
Delgivningar
VN/2018:11

100

Valnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna
Delgivningar
Nyhetsbrev från valmyndigheten VN/2018:2
1 Nyhetsbrev från valmyndigheten till valnämnder 2018:1
2 Nyhetsbrev från valmyndigheten till valnämnder 2018:2
Övrigt
3 Remiss - stärkt skydd för valhemligheten VN/2018:11

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-27

Valnämnden

§8
Genomgång Lex Meeting - lösning för digitala sammanträden

Valnämnden beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna
På mötet hålls en genomgång över funktionaliteten i Lex Meeting

Utdragsbestyrkande
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2018-02-27

Valnämnden

§9
Uppgifter till kommunens årsredovisning
VN/2018:10

0421

Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Som ett led i Gällivare kommuns gemensamma årsredovisning ska varje
nämnd, årligen upprätta en verksamhetsberättelse och lämna
kommentarer till det i, i jämförelse med fastställd budget, ekonomiska
utfallet.
En verksamhetsberättelse har tagits fram av valkansliet utifrån den mall
som kommunen har fastställt och översänts till ekonomikontoret.
Valnämndens ekonomiska resultat för 2017 visar på ett överskott i
förhållande till budgeten med 7000 kronor. Verksamhetsberättelsen, som
blir en del av kommunens stora årsredovisning, listar arbetet med nya
valdistrikt som en viktig händelse.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet medför inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Yrkanden
Eva Alriksson yrkar på att valnämnden beslutar enligt valkansliets förslag
Underlag
1. Budgetutfall 2017
2. Verksamhetsberättelse

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande
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2018-02-27

Valnämnden

§ 10
Budgetuppföljning januari 2018
VN/2018:12

042

Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna
Ärendebeskrivning
Valnämndens rambudget har fastställts av kommunfullmäktige för valåret
2018 till totalt 548 000 kronor.
Detaljbudget har fastställts av valnämnden i sammanträde i januari.
Ekonomiska konsekvenser
Uppföljning av budget efter januari månad visar på en förbrukning av
6000 kronor av beslutad rambudget på 548 000 kronor.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredaren bedömer att beslutet inte medför några konsekvenser för barn
och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna
Yrkande
Eva Alriksson yrkar på att valnämnden beslutar enligt nämnd- och
utredningsenhetens förslag
Underlag
1. Budgetuppföljning januari

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

§ 11
Vallokaler och öppethållande under valet 2018
VN/2018:9

119

Valnämnden beslutar
att fastställa vallokaler enligt förslag och
att begränsa öppettiderna för röstmottagning i vallokalen i Hakkas
Folkets Hus och i Soutujärvi Folkets Hus till mellan 09:00 – 13:00 samt
mellan 15:00 – 20:00
Ärendebeskrivning
Valnämnden ska inför varje valtillfälle besluta om vilken vallokal som ska
användas för varje valdistrikt och hur dessa vallokaler ska hållas öppna.
Vallokaler ska, på den aktuella orten, uppfattas som värdemässigt
neutrala. Det finns även ett tillgänglighetskrav vilket innebär att
lokalerna ska, eller måste göras tillgängliga för personer med
funktionshinder.
Eftersom Gällivare kommun inför valåret 2018 har nya valdistrikt så
behöver kommunen i viss utsträckning fastställa nya vallokaler. Då
lämpliga, kommunala lokaler saknas, är det nödvändigt att externa
lokaler i avvaktan på att det inom ramen för samhällsomvandlingen finns
nya kommunala lokaler inom berörda valdistrikt att använda som
vallokaler.
Utredning med förslag på vallokaler har skickats på remiss till de politiska
partierna samt till rådet för funktionshinderfrågor. Vidare har frågan om
öppethållande skickats för samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Utredarens förslag på vallokaler
Gällivare Södra – Hakkas Folkets Hus
Gällivare Norra – Folkets Hus Soutujärvi
Gällivare Västra – Stockstugan, Glada kocken
Gällivare Centrum – Gällivare Församlingsgård
Heden – Hedgården, matsalen
Koskullskulle – Myranskolan, aulan
Maria – Guldet, HSO:s foajé
Mellanområdet – Tallbackaskolan, Vita husets aula
Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Sjöparken – Sjöparksskolans matsal
Malmberget – Infocentrum för samhällsomvandlingen f.d. Gunillaskolan
Remissvar
Från rådet för funktionshinderfrågor har yttrande inkommit där rådet
ställer sig positiv till de föreslagna lokalerna. Rådet påtalar att ramper
behöver finnas och att ställ och skärm finns på lämplig nivå för
användare av rullstolar, rollatorer och kryckor. Från de politiska partierna
har inget remissvar inkommit.
Utredarens förslag på öppettider
En del i beslutet om sammanslagning av valdistrikt på landsbygden inför
valen 2014 var att det på valdagen skulle vara möjligt att förtidsrösta i
de byar där vallokalen dragits in. Samma princip bör gälla inför valet
2018 eftersom ytterligare förstoring av berörda valdistrikt har skett. För
valdistriktet Gällivare södra sker röstmottagning som förtidsröstning
under valdagen i byarna Ullatti, Dokkas och Nattavaara vilket medför ett
mindre antal röstmottagande i själva vallokalen i Hakkas. För valdistriktet
Gällivare Norra sker röstmottagning som förtidsröstning under valdagen i
byn Nilivaara vilket också minskar röstmottagandet i själva vallokalen.
Bedömningen är därför att öppettiderna i distrikten Gällivare Norra och
Gällivare södra kan begränsas till mellan 09:00 – 13:00 samt mellan
15:00 – 20:00.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har preliminärt uttalat att de inte har
något att invända mot förslaget på begränsade öppettider.
Ekonomiska konsekvenser
Användandet av vallokaler medför hyreskostnad för valnämnden för de
lokaler som inte är kommunala, vilket valnämnden prognosticerat i sin
detaljbudget för 2018
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att fastställa vallokaler enligt förslag och
att begränsa öppettiderna för röstmottagning i vallokalen i Hakkas
Folkets Hus och i Soutujärvi Folkets Hus till mellan 09:00 – 13:00 samt
mellan 15:00 – 20:00
Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

Underlag
1. Utredning
2. Yttrande från RFF

Utdragsbestyrkande

11 (11)

