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Valnämnden
Plats och tid
Utses att justera

Sammanträdesrum 3, kommunhuset,
11:46
Jan-Erik Apelqvist
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Justeringens plats
och tid
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________________________
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________________________
Jan-Erik Apelqvist

BEVIS
Paragraf §18 - §23
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2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet
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Valnämnden
Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2018-04-25

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ordförande

Margareta
Henricsson

NS

18-23

10:00-11:46

Vice
ordförande

Britt-Marie Viklund

M

18-23

10:00-11:46

Ledamot

Dagmar Nyman

MP

Ledamot

Laila Furskog

S

18-23

10:00-11:46

Ledamot

Jan-Erik Apelqvist

S

18-23

10:00-11:46

Ledamot

Ove Haarala

V

18-23

10:00-11:46

Ledamot

Carina Engman

S

Ledamot

Gun Isaxon

MAV

18-23

10:00-11:46

Ledamot

Britt-Mari Sandvärn

S

18-23

10:00-11:46

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ersättare

Tommy Krigsman

NS

Ersättare

Tomas Junkka

S

Ersättare

Eva Alriksson

M

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

Anmärkning
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Delegationsordning för valnämnden

1
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Valnämnden
§ 18
Delgivningar
VN/2018:2 - 000,VN/2018:9 - 119
Handling
Samrådsyttrande angående begränsade öppettider i vallokal i Gällivare
kommun, 2018:97
Nyhetsbrev-valnämnder-2018-4, 2018:127
Bra idé om politikersamtal på gymnasieskola - kanske något för Gällivare,
2018:170
Valnämnden beslutar
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 19
Val av dataskyddsombud för valnämnden
VN/2018:19 - 0052
Valnämnden beslutar
att förordna Lars Nilsson, arkivarie, som dataskyddsombud för
valnämnden.
Ärendebeskrivning
25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) i kraft
och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Dataskyddförordningen
gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och innebär en del förändringar
för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den
enskilde när det gäller personlig integritet. Varje myndighet är ansvarig
för all behandling av personuppgifter vilket innebär att säkerställa att alla
krav i lagen följs.
Gällivare kommun har utsedda personuppgiftsombud (PuL-ombud)
utifrån personuppgiftslagen och med anledning av att
dataskyddsförordningen träder i kraft behöver nämnderna och
kommunstyrelsen utse dataskyddombud. Kommunstyrelsens
dataskyddsombud har en övergripande roll bland dataskyddsombuden
med uppgift att vara sammankallande till möten, genomföra utbildningar
samt tillsammans med övriga dataskyddsombud delta i ett arbete med
att utarbeta gemensamma regler och rutiner.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för
barn och unga.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att förordna Lars Nilsson, arkivarie, som dataskyddsombud för
valnämnden.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 20
Rätt att kvittera ut försändelse med förtidsröster
VN/2018:24 - 111
Valnämnden beslutar
att Tommy Wåhlström, Jenny Nilsson, Kerstin Ämter, Gun-Britt
Taivalsaari-Nyberg, Maria Landström, Caroline Persson, Anneli Silverhav,
Mats Nilsson-Johansson, Linda Sundberg och Lars Nilsson äger rätt att
motta försändelser med brevröster och förtidsröster.
Ärendebeskrivning
Under tiden som röstmottagande sker skickas förtidsröster och brevröster
som tillhör något valdistrikt i Gällivare till kommunen.
Postleverantören, Postnord, vidtar särskilda säkerhetskrav för sin
hantering av förtidsröster och Valnämnden måste utse behöriga personer
för mottagande av försändelser
Tidigare år har försändelser mottagits av personal inom valkansliet samt
av Gällivare kommuns vaktmästeri.
Personal som mottar försändelser behöver instruktion om att kuvert ej
får öppnas vid mottagandet.
Bedömningen är att under valet 2018 så ska valkansliet tillsammans med
personal från vaktmästeriet svara för utkvittering.
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 Tommy Wåhlström, Jenny Nilsson, Kerstin Ämter, Gun-Britt
Taivalsaari-Nyberg, Maria Landström, Caroline Persson, Anneli Silverhav,
Mats Nilsson-Johansson, Linda Sundberg och Lars Nilsson äger rätt att
motta försändelser med brevröster och förtidsröster.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 21
Fastställande av utbildning för röstmottagare
VN/2018:25 - 111
Valnämnden beslutar
att utbildningen för röstmottagare ska innehålla en genomgång av
valmyndighetens utbildningsfilmer, valmyndighetens handledning samt
genomgång av de beslut som tagits av valnämnden som kan påverka
röstmottagarnas ansvar.
Ärendebeskrivning
Valnämnden ansvarar för röstmottagande vid de allmänna valen.
Vallagen har ändrats så att det från och med valet 2018 och framåt är
krav på att den personal som arbetar som röstmottagare skall ha
genomgått lämplig utbildning.
Den centrala valmyndigheten tar fram utbildningsmaterial till
kommunerna som kan användas i vid utbildning.
Filmsnuttar finns att visa vid utbildning till röstmottagare vid
förtidsröstning och vid utbildning till röstmottagare i vallokal. Dessutom
har valmyndigheten tagit fram handledningar och ett kunskapstest som
röstmottagaren kan göra på valmyndighetens hemsida och via detta test
skriva ut ett intyg.
Valkansliet har i uppdrag att för valnämndens räkning genomföra
utbildningar.
Valkansliet gör bedömningen att vid respektive utbildningstillfälle så ska
genomgång av valmyndighetens utbildningsfilmer ske tillsammans med
en genomgång av den skriftliga handledningen och information om
eventuella beslut som valnämnden har tagit som kan påverka
röstmottagarnas ansvar.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av utbildning medför en kostnad för valnämnden till
röstmottagare vid förtidsröstning med 165 kronor per timme förutom
kostnad för hyra av lokal och lönekostnad till personal från valkansliet.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att utbildningen för röstmottagare ska innehålla en genomgång av
valmyndighetens utbildningsfilmer, valmyndighetens handledning samt
genomgång av de beslut som tagits av valnämnden som kan påverka
röstmottagarnas ansvar.
Underlag
1. Handledning röstmottagare vid förtidsröstning
2. Handledning röstmottagare i vallokal
3. Exempel på intyg – förtidsröstning
4. Exempel på intyg – röstmottagare i vallokal

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 22
Behörighetskrav för arbete som röstmottagare
VN/2018:26 - 111
Valnämnden beslutar
att behörighetskraven för röstmottagare ska innefatta ett krav på att ha
deltagit i utbildning genomförd av valkansliet på Gällivare kommun eller i
utbildning av annan kommun inför valet 2018,
att röstmottagaren ska kunna uppvisa intyg om genomfört kompenstest
på valmyndighetens hemsida,
att röstmottagaren före genomförande av uppdrag som röstmottagare
vara fyllda 18 år och
att röstmottagaren, som ett lämplighetskrav, inte bör förekomma som
kandidat till någon av de beslutande församlingar som valen avser
Ärendebeskrivning
Valnämnden ansvarar för rekrytering av röstmottagare. Utifrån en
förändring i vallagen måste röstmottagaren ha genomgått lämplig
utbildning för uppdraget.
Valnämnden har utöver det möjlighet att i övrigt fastställa de krav som
ska gälla för möjligheten att erhålla ett uppdrag som röstmottagare.
Ett arbete som röstmottagare kan innebär arbete på kvällstid och
därigenom bör kommunen undvika att använda minderåriga som
röstmottagare eftersom särskilt regelverk gäller för minderåriga ur
arbetsmiljösynpunkt.
För att upprätthålla legitimiteten för röstmottagandet bör inte personer
som själv förekommer som kandidater till de organ som valen avser
användas som röstmottagare.
I samband med vallagskommitténs arbete med ny vallag (SOU 2013:24)
var frågan om jäv kopplat till röstmottagare uppe för behandling.
Kommittén konstaterade enligt nedan att:
”Kommittén har inte funnit skäl att närmare överväga några formella
regler av jävskaraktär när det gäller röstmottagarna. En gräns som
kommittén tycker är befogad är att en person som kandiderar på
lista inte ska fungera som röstmottagare.”

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Röstmottagaren kan efter genomförd utbildning själv på valmyndighetens
hemsida genomföra ett kunskapstest som vid godkänt resultat ger
möjlighet till en utskrift av ett intyg. Detta bedöms i viss mån kunna öka
kvaliteten på det arbete som röstmottagarna har att genomföra.
Valkansliet gör bedömningen att röstmottagaren ska, för att formellt
kunna utses till röstmottagare:





Ha deltagit i utbildning genomförd av valkansliet på Gällivare kommun
eller i utbildning genomförd av annan kommun inför valet 2018
Ha uppvisat intyg om genomfört kompetenstest på valmyndighetens
hemsida
Vara fyllda 18 år
Inte finnas med som kandidat till europaparlamentet, riksdagen,
landstings- eller kommunfullmäktige

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 behörighetskraven för röstmottagare ska innefatta ett krav på att ha
deltagit i utbildning genomförd av valkansliet på Gällivare kommun eller i
utbildning av annan kommun inför valet 2018,
att röstmottagaren ska kunna uppvisa intyg om genomfört kompenstest
på valmyndighetens hemsida,
att röstmottagaren före genomförande av uppdrag som röstmottagare
vara fyllda 18 år och
att röstmottagaren, som ett lämplighetskrav, inte bör förekomma som
kandidat till någon av de beslutande församlingar som valen avser

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 23
Delegationsordning för valnämnden
VN/2018:23 - 003
Valnämnden beslutar
att anta förslag på delegationsordning för valnämnden
Ärendebeskrivning
Valnämndens aktuella delegationsordning är beslutad av valnämnden
2013-02-06, § 1. Till valnämndens ordförande delegerades rätten att
beslut i nämnden ställe när det gäller frågan om att tillsätta röstförrättare
där vakanser har uppstått och att besluta om jourtjänstgöring på
valdagen.
I valnämndens uppdrag ingår i huvudsak genomförande av de allmänna
valen och att besluta i ärenden som uppstår utifrån vallagen.
Valnämnden är precis som övriga kommunal nämnder en egen
myndighet varför en delegationsordning behöver täcka fler områden för
att hanteringen av den löpande verksamheten.
I förslaget till ny delegationsordning finns med möjligheten för nämndens
ordförande att besluta i brådskande ärenden där nämndens avgörande
inte kan vänta samt att besluta om nämndsledamöters deltagande i
utbildning. Vidare att ansvarig tjänsteman och ordförande har möjlighet
att fatta beslut i ekonomiärenden inom ramen för den planering som
finns inom beslutad budget. Till tjänsteman finns i förslaget även
delegerat beslut i fråga om utlämnande av allmän handling samt
hantering av yttrande, rättidsbedömning och omprövning vid överklagan
till den delegat som beslutat i det ärende som överklagats.
När det gäller delegationer för själva valarbetet är bedömningen att
frågor rörande innehåll i utbildning, förordnande av röstmottagare vid
förtidsröstning och uttagning av reserv kan delegeras till tjänsteman
samt att beslut om lokal vid förtidsröstning då omval sker i annan
kommun kan beslutas av ordföranden.
För valet 2018 har valnämnden fastställt en sammanträdesplan i ärende
2018:5 och beslutat om vilka frågor som valnämnden i sin helhet har att
hantera. Detta får som konsekvens att frågor rörande genomförandet av
det allmänna valet 2018 i realiteten kommer beslutas av valnämnden.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Ekonomiska konsekvenser
En delegationsordning som i större utsträckning täcker hela nämndens
ansvarsområde innebär att verksamheten kan bedrivas på ett mer
rationellt sätt då nödvändiga beslut kan tas utan att hela nämnden
behöver kallas in.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att anta förslag på delegationsordning för valnämnden
Underlag
1. Befintlig delegationsordning
2. Förslag på delegationsordning

Utdragsbestyrkande

