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Valnämnden
§ 12
Delgivningar
VN/2018:13 - 100,VN/2018:2 - 000
Lista med delgivningar
1.
2.
3.
4.

Valmyndigheten lanserar en ny webb-plats
Länsstyrelsens beslut om affischering i samband med valen
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:3
Antal röstberättigade – statistik per 2018-03-01

Valnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 13
Stärkt skydd för valhemligheten
VN/2018:11 – 100

Valnämnden beslutar
att anta förslag till remissyttrande
Ärendebeskrivning
Från regeringskansliet har inkommit en remiss rörande förslag på
förändringar i vallagen (2005:837) i syfte att stärka skyddet för
valhemligheten.
Gällivare kommun har av Justitiedepartementet blivit utsedd till
remissinstans och valnämnden har därigenom möjlighet att avlägga ett
remissyttrande.
Författningsförslaget tar syfte på stärkt skydd genom att kravet på hur
valsedlar tillhandahålls i val- och röstningslokaler samt formerna för hur
väljaren på ett enklare sätt ska kunna personrösta på blanka och
partimarkerade valsedlar.
Förslaget på förändring i vallagen skulle innebära ett krav på att
valnämnden investerar i skärmar för att ordna en avskild plats för
valsedelställ. I arbetet blir det också nödvändigt för nämnden att
överväga vilka lokaler som passar för röstmottagande när det blir ett
krav på att en del av röstnings- eller vallokalen skall avgränsas som
avskärmad yta för valsedlar.
I den promemoria som följt med remissen anges att regeringen i sin
budgetproposition för 2018 föreslagit anslagshöjningar som en
engångskostnad på 17 000 000 kronor för inköp av material för
avskärmning av valsedelsställ och 15 000 000 kronor för den merkostnad
av extra röstmottagare som krävs utifrån ett utökat skydd i form av
valsedelsställ bakom skärmar. Denna anslagsjustering skulle tillfalla
kommunerna i form av en justering av det statsbidrag som kommunerna
erhåller vid varje valtillfälle.
Gällivare kommun har tidigare yttrat sig rörande förslaget från 2015 års
vallagsutredning (Ju 2015:12) och menat på att ”skyddet för
valhemligheten kan förstärkas genom att valsedlarna placeras bakom en
eller flera skärmar där väljaren ostört kan välja valsedlar”.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommun får en engångskostnad för investering i nödvändiga
skärmar samt en utökad personalkostnad för genomförande av varje val
då en ordning med att ha valsedlar bakom skärmar ökar personalbehovet
då uppdraget att se till att det är ordning bland valsedlarna blir mer
krävande. Kommunen beräknas dock få ekonomiskt kompensation för
förändringen utifrån det statsbidrag som kommunen erhåller för
genomförande av de allmänna valen. Dock anges i promemorian att
personalbehovet för förtidsröstningen inte stiger med kravet på att ha
valsedlar bakom skärmar. Förslaget till remissyttrande innehåller därför
synpunkten om att kommunen inte är överens och en begäran om att se
över den ekonomiska ersättningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredaren gör bedömningen att inga särskilda konsekvenser föreligger för
barn och ungdomar med anledning av nämndens beslut.
Förslag till beslut
Nämnd och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att anta förslag till remissyttrande
Underlag
1. Remissyttrande - förslag
2. Promemoria från regeringskansliet

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 14
Lokaler och öppettider för förtidsröstning 2018
VN/2018:16 – 119
Valnämnden beslutar
att anta förslag till lokaler och öppettider för förtidsröstning enligt bifogad
förteckning
Ärendebeskrivning
Valnämnden är skyldig att anordna förtidsröstning vid de allmänna valen.
Vallagen har, inför valet 2018, förändrats så att minst en lokal inom
kommunen måste hålla öppet var dag från den 22 augusti till och med
den 9 september. Valnämnden måste också tillse att det går att
förtidsrösta i en lokal i kommunen fram till det att vallokalerna stänger
den 9 september.
Vid de senaste valtillfällena har skett sammanslagning av valdistrikt inom
Gällivare kommuns byar. Valnämnden har vid tidigare sammanslagning
angett att det ska vara möjligt att förtidsrösta i de större byarna i
kommunen på valdagen.
De lokaler för förtidsröstning som är på förslag har samtliga använts
tidigare för förtidsröstning eller som vallokal förutom Gällivare
församlingsgård och Forsgläntan. Gällivare församlingsgård är godkänd
som vallokal för distriktet Gällivare Centrum. Samtliga lokaler bedöms
uppfylla ett tillgänglighetskrav.
Öppettiderna är planerade utifrån den erfarenhet att efterfrågan på
möjlighet att förtidsrösta stiger och är som störst veckan före valet.
Utifrån den allmänna trend som är att förtidsröstningen ökar bedöms ett
behov av att öka öppettiderna föreligga.
Vid valen till riksdag, kommun och landsting under 2014 hade kommunen
öppet för förtidsröstning under totalt 182 timmar. Det förslag som
lämnas till valnämnden innebär ett öppethållande på totalt 222 timmar.
Ekonomiska konsekvenser
Ett öppethållande för förtidsröstning innebär personalkostnad för
Gällivare kommun. Viss kostnad tillkommer för lokalhyror. Beräknad
personalkostnad för förtidsröstning är cirka 240000 kronor och ryms
inom ramen för det statsbidrag som Gällivare kommun erhåller för att
anordna förtidsröstning.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att anta förslag till lokaler och öppettider för förtidsröstning enligt bifogad
förteckning
Underlag
1. Förteckning över lokaler och öppettider för förtidsröstning

Utdragsbestyrkande

Totalt 222 timmar

Onsdag
Förtidsröstning
Gällivare
Församlingsgård
Malmberget
Infocenter
Malmsta ‐ skolan
Koskullskulle
Myranskolan

Torsdag

2018‐08‐22

Fredag

2018‐08‐23

Lördag

2018‐08‐24

09‐13

09‐13 + 17‐19

09‐13

13‐15

10‐12

10‐12

Söndag

2018‐08‐25

13‐15

2018‐08‐26

10‐12

Måndag

Tisdag

2018‐08‐27

Onsdag

2018‐08‐28

Torsdag

2018‐08‐29

09‐13 + 14‐16

09‐13 +14‐16 +18‐09‐13 +14‐16 +18‐
20
20
09‐13 + 14‐16

09‐12 +17‐19

09‐12

12‐15

Fredag

2018‐08‐30

Lördag

2018‐08‐31

09‐13

Söndag

2018‐09‐01

12‐16

2018‐09‐02

12‐16

09‐12

Tisdag

2018‐09‐03

Onsdag

2018‐09‐04

Torsdag

2018‐09‐05

09‐12

12‐15

09‐12 + 17‐19

18‐20

18‐20

Fredag

2018‐09‐06

Lördag

2018‐09‐07

09‐13 +14‐16 +16‐09‐13 +14‐16 +16‐09‐13 +14‐16 +16‐09‐13 +14‐16 +16‐
19
19
19
19
09‐13 +16‐19

09‐12 + 17‐19

18‐20

18‐20

Måndag

Söndag

2018‐09‐08

12‐16

2018‐09‐09

08‐20

09‐12

10‐15

18‐20

Ullatti byastugan

17‐18

17‐18

17‐18

Hakkas folkets hus
Nattavaara ‐ PRO
Träffpunkt

19‐20

19‐20

19‐20

17‐18

17‐18

17‐18

09‐12 + 13‐15

Dokkas ‐ skolan

19‐20

19‐20

19‐20

09‐12 + 13‐15

Nilivaara ‐ träffpunkt

17‐18

17‐18

17‐18

09‐12 + 13‐15

Folkets hus Soutujärvi

19‐20

19‐20

19‐20

Enen

13‐14

Hedgården

15‐16

Älvgården

13‐14

Forsgläntan

15‐16

Sjukhuset ‐ foajén
Ambulerande

14‐16

14‐16

13‐14

09‐12 + 13‐15
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Valnämnden
§ 15
Anskaffning av datorer och skrivare till förtidsröstningslokaler
VN/2018:14 – 054
Valnämnden beslutar
att anförskaffa 2 styck bärbara datorer och 2 styck skrivare enligt förslag
från IT-enheten
Ärendebeskrivning
Valnämnden ansvarar över att anordna förtidsröstning till valet den 9
september 2018.
Ett krav för att kunna förtidsrösta är att väljaren har tillgång till sitt
röstkort. Funktionärer i valkansliet samt vissa personer som jobbar i
röstningslokal kan få tillgång till valdatasystemet där dubblettröstkort kan
skrivas ut.
Valnämnden är skyldig att tillhandahålla servicen att kunna erbjuda
utskrift av röstkort till väljarna.
Vid tidigare val fanns möjligheten till utskrift i förtidsröstningslokalen i
Gällivare dock behöver förtidsröstning vara möjlig i flera lokaler samtidigt
under vissa tider varför ett behov av att investera i enklare datorer och
skrivare föreligger.
Kontakt med kommunens IT-enhet visare på en kostnad för anskaffning
av bärbar dator och skrivare som följer:
Dator
Väska
Trådlös mus
Skrivare

3825 kronor
195 kronor
130 kronor
1001 kronor

Totalt

4826 kronor

Ekonomiska konsekvenser
Anskaffning av dator och skrivare bedöms efter kontakt med ITfunktionen kosta cirka 9652 kronor för 2 datorer och 2 skrivare. I
valnämndens budget ingår 175 000 kronor för övriga kostnader varför
kostnaden inryms i budget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att anförskaffa 2 styck bärbara datorer och 2 styck skrivare enligt förslag
från IT-enheten
Underlag
1. Kostnadsförslag på dator
2. Kostnadsförslag på skrivare

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 16
Tilläggsanskaffning av valsedelräknare
VN/2018:15 – 054
Valnämnden beslutar
att investera i 9 stycken valsedelräknare enligt offert från Scan Coin
Ärendebeskrivning
Ett sätt att underlätta arbetet i vallokalen på valnatten är att använda
valsedelräknare för den preliminära rösträkningen.
Valnämnden tog inför valen 2014 ställning till att skaffa två olika
modeller av valsedelräknare på prov den dyrare modellen visade sig
fungera klanderfritt. Den modellen kom att användas i vallokalen i
Gällivaredistriktet samt under onsdagsräkningen. Enligt uppgift från
distriktet fungerade räkningen med maskinen bra.
Gällivare kommun går från att ha haft 14 distrikt till 10 vilket innebär att
antalet väljare per valdistrikt ökar. I genomsnitt ökar valdistrikten med
cirka 430 röstberättigade. Vid ett valdeltagande på 80 % innebär detta
att omkring 1000 extra röster ska räknas i varje distrikt sett det faktum
att tre val ska förrättas.
Valnämnden har tagit in kostnadsförslag från två olika leverantörer. Scan
Coin offererar en maskin för 5300 kronor och Butikskassa för 5896
kronor.
Maskinen från Scan Coin är av liknande typ som den som valnämnden
redan förfogar över.
Behovet av tilläggsanskaffning är totalt 9 räknare.
Ekonomiska konsekvenser
Anskaffning av ytterligare räknare belastar valnämndens budget med
47700 kronor. I arbetet med valnämndens detaljbudget har beräknats
kostnad för valsedelräknare och investeringen ryms inom ramen för
nämndens budget.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
att investera i 9 stycken valsedelräknare enligt offert från Scan Coin
Underlag
1. Valsedelräknare – broschyr ScanCoin
2. Valsedelräknare - Butikskassa

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 17
Risk- och sårbarhetsanalys för valnämndens arbete med de allmänna
valen
VN/2018:17 – 168
Valnämnden beslutar
att utse valnämndens presidium tillsammans med Jan-Erik Apelqvist till
att delta i arbetsgrupp för framtagande av risk- och sårbarhetsanalys
Ärendebeskrivning
Från länsstyrelsen har kommit information och en rekommendation om
att valnämnderna ska ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för
valarbetet.
Valnämndens presidium har tillsammans med ansvarig tjänsteman stämt
av frågan med kommunens säkerhetschef och en tid för genomförande
av kartläggning av risker med introduktion till gruppen ges av
säkerhetschefen.
Gruppen består av valnämndens presidium, två tjänstemän och en
representant från oppositionen.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga särskilda ekonomiska konsekvenser förutom
kostnad för nedlagd arbetstid och extra arvode till ledamöter i
valnämnden för deltagande i gruppens arbete.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att utse valnämndens presidium tillsammans med en ledamot från
oppositionen att delta i arbetsgrupp för framtagande av risk- och
sårbarhetsanalys
Yrkande
Ove Haarala yrkar bifall på nämnd- och utredningsenhetens förslag

Utdragsbestyrkande

