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Valnämnden
§ 45
Delgivningar
VN/2018:2 - 000,VN/2018:44 - 111,VN/2018:53 - 002,VN/2018:60 - 110
Valnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälda delgivningar.
1. VN/2018:2
Valmyndighetens nyhetsbrev 2018 nr. 20, 11 november.
2. VN/2018:53
Information till valnämnder i Norrbottens län
3. VN/2018:44
Datum på bevis i kommunfullmäktigevalet – information från centrala
Valmyndigheten.
4. VN/2018:60
Valbarhetshinder
Förslag till beslut
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 46
Valnämndens ledamöters uppföljning av valet 2018
VN/2018:55 - 111
Valnämnden beslutar
att lägga redovisad uppföljning med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Val har under året genomförts. Valarbetet följs upp efter varje val i
förbättrings- och rationaliseringssyfte. Vid tidigare val har uppföljning
gjorts med kontrakterade röstmottagare, valkansli och valnämndens
ledamöter. Resultatet från tidigare uppföljningar har använts som
kvalitetssäkring som genomförande av förbättringar. Efter valet 2018
sker uppföljning på nytt med valnämndens ledamöter, med
uppdragstagare samt med valkansli. En sammanställning kan redovisas
till valnämndens sammanträde i november.
Valnämnden beslutade vid valnämndens sammanträde 24 oktober att
hänskjuta ärendet till valnämndens sammanträde 28 november.
Ekonomiska konsekvenser
En uppföljning av arbetet kan medverka till att genomförande av val i
framtiden kan ske på ett kostnadseffektivt sätt.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten lämnar frågan öppen för valnämnden att
hantera.
Underlag
1. Frågeområden – valnämnd.
2. Valnämnden 2018-10-24 § 44.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 47
Budgetuppföljning för valnämnden januari till och med oktober 2018
VN/2018:12 - 042
Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt valnämndens ram för valåret 2018 till
548 000 kronor. För förtidsröstning erhåller valnämnden ett statsbidrag
som i budgetarbetet beräknats till 380 000 kronor. Vilket innebär att det
totala bruttoanslaget är 928 000 kronor. Sammantaget visar
uppföljningen på att 563625 kronor har förbrukats fram till och med
oktober månad.
Förbrukning fram till och med oktober månad
Budgetpost
Arvoden
förtroendevalda
Övriga kostnader
valnämnden
Personalkostnad
valdagen
Övriga kostnader
valdagen
Statsbidrag
förtidsröstning
Personalkostnad
förtidsröstning
Övriga kostnader
förtidsröstning
Totalt

Årsbudget

Förbrukat

Återstår

151000

88650

62350

58000

32520

25480

363000

347589

15411

29000

90921

-61921

-380000

-375854

-4146

239000

322145

-83145

88000

57654

30346

548000

563625

-15625

Analys
Budgetuppföljningen visar på att valnämnden förbrukat mer medel än
rambudgeterade 548000 kronor. Valnämnden har under året investerat i
valsedelräknare vilket belastar övriga kostnader för valdagen. Vidare har
valnämnden av säkerhetsskäl bekostat kortlås till förrådsutrymme för
förtidsröster och bekostat vaktrunda på valdagen. Dessutom var valnämnden tvungen att, med kort varsel, investera i lampor som
tilläggsbelysning då både röstningslokalen i Malmberget och Gällivare
hade dålig belysning. Kostnaden för lamporna uppgick till 4600 kronor.
Uppföljningen avser januari till oktober månad och valnämndens
huvudsakliga kostnader för året har redovisats. Prognosen visar på att en
förbrukning på cirka 30000 över rambudget.
Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Budgetuppföljning oktober
Tidigare budgetuppföljningsunderlag för januari till och med september
har redovisats tidigare.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 48
Information rörande genomförande av extra val
VN/2018:56 - 111
Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I samband med genomförandet av valen till riksdag, kommun och
landsting uppmanade den centrala valmyndigheten, i sitt nyhetsbrev,
kommunerna att hålla en beredskap för ett eventuellt extra val.
Extra val kan utses av regeringen enligt 3 kap 11 § regeringsformen.
Extra val blir även en konsekvens enligt 6 kap 5 § om riksdagen vid fyra
tillfällen förkastar riksdagens talmans förslag till statsminister. Extra val
ska då hållas inom tre månader om inte ordinarie val infaller inom den
tiden. Riksdagens talman ska i detta läge samråda med den centrala
valmyndigheten om vilken söndag extra val ska hållas.
Den lokala valmyndigheterna, det vill säga valnämnderna i kommunerna,
ansvarar för genomförandet av ett extra val. Valnämnden får samma
ansvar som vid ordinarie val för att det finns en vallokal per valdistrikt
och lämpliga röstningslokaler för förtidsröstning samt för ambulerande
röstmottagning.
Valnämnden ansvarar även för att nödvändig mängd röstmottagare finns
att tillgå och för att dessa erhåller adekvat utbildning för uppdraget.
Valnämnden svarar också för att, på samma sätt som vid ordinarie val,
hantera mottagandet av brevröster, budröster och att preliminär rösträkning genomförs i vallokalerna men även efter valet i ett så kallat
uppsamlingsdistrikt.
Vallokaler ska på samma sätt som vid ordinarie val hållas öppna mellan
08:00 och 20:00. Möjlighet till att ha begränsade öppettider finns efter
samråd med länsstyrelsen. Begränsade öppettider får dock inte tillämpas
generellt.
Skillnader
Budröster får vid extra val göras i ordning tidigast 10 dagar före valdagen
medan de vid ordinarie val får göras i ordning 24 dagar före valdagen.
Brevröster får vid ordinarie val göras i ordning tidigast 45 dagar före
valdagen medan de vid extra val tidigast får göras i ordning sedan det
har beslutats om vilken dag valet ska hållas.
Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Röstmottagning av förtidsröster i lokaler anordnade av kommuner sker
vid extra val tidigast den 10 dagen före valdagen i jämförelse med 18
dagar vid ordinarie val. Hos utlandsmyndigheter är röstmottagningen vid
ordinarie val 24 dagar före valdagen och vid extra val 20 dagar före
valdagen.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunerna erhåller statsbidrag för genomförande av förtidsröstning vid
ordinarie val. För genomförande av extra val får kommunerna statliga
bidrag dock finns inga siffror presenterade över storleken på ett statligt
bidrag för extra val.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 49
Uppföljning av valet 2018 - förbättringsåtgärder
VN/2018:59 - 111
Valnämnden beslutar
att uppdrag ges till valkansliet att återkomma med utredning och förslag
till beslut avseende administrativt, stödsystem för hantering av röstmottagare och schemaläggning,
att en särskild översyn av valdistrikten ska presenteras för valnämnden i
så god tid inför valen 2022 att ett eventuellt arbete med förändring av
valdistrikt kan genomföras,
att resultaten i övrigt av uppföljningen används i planering av arbetet
inför kommande val.
Ärendebeskrivning
Efter valet 2018 har uppföljning genomförts med valnämnd, röstmottagare och valkansli.
Enkät till röstmottagare
Till de röstmottagare till vilka valnämnden förfogat över
e-postadress har enkät via kommunens enkätsystem defgo skickats.
Separata enkäter har skickats ut till röstmottagare vid förtidsröstning och
till röstmottagare i vallokal.
Sammanfattningsvis visar svaren på att valnämnden kan förbättra
informationen till de som är intresserade av ett uppdrag som röstmottagare i det att de anmäler ett sådant intresse. Vidare att
utbildningen kan förbättras genom ett innehåll av praktisk genomgång av
de olika arbetsmomenten. Återkoppling av tider och schema till
röstmottagare är också ett förbättringsområde samt för röstmottagare i
vallokal en
bemanning med personal med tidigare erfarenhet, tydligare instruktioner
och schema för personalen.
Valdistrikt
Valnämndens och valkansliets sammanvägda bedömning är att den nya
indelningen i valdistrikt fungerat bra. Bevakning av hur utvecklingen av
röstberättigade per valdistrikt behöver göras fortlöpande med en särskild
översyn inför valåret 2022.
Lokaler
En bedömning om förändring av lokaler för förtidsröstning och
valdagsröstning behöver göras utifrån följande:
Utdragsbestyrkande
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F.d. Gunillaskolan var krånglig utifrån tillgång till nycklar/kort. Lokalen
var dåligt skyltad och till exempel Församlingshemmet i Malmberget
kunde utgöra en bättre lokal
Gällivare församlingsgård hade dålig belysning och trots anskaffning av
stödbelysning kan ytterligare åtgärder rörande belysningen behöva
vidtas.
Till PRO Hakkas var skyltningen inte tillfredställande då det är krångligt
att, med bil, hitta in på skolgården.
För Ullattis del kan övervägning ske om förtidsröstningslokal kan vara på
Bergsgläntan i stället för i byastugan.
När det gäller förtidsröstning i sjukhusets aula var lokalen dåligt
anpassad för röstmottagning och foajén utanför aulan kanske ett bättre
alternativ om inte sammanträdesrum eller motsvarande finns i anslutning
till ingången.
Gymnastiksalen på Nya Malmstaskolan var svår att hitta och bättre
skyltning behövs. Vidare var ingången till lokalen dåligt anpassad för
personer med funktionsnedsättningar.
Aulan i vita huset vid Tallbackaskolan var svår att hitta och dörren var
låst när den, enligt lag, var tvungen att stå öppen.
Matsalen på Hedgården var krånglig att nå och en ny lokal – kanske på
skolan – skulle vara ett alternativ om inte Sjöparksskolans aula, granne
med vallokalen för distriktet Sjöparken vore ett alternativ.
Ordningen i lokalerna har generellt sett varit bra dock kunde
valsedelsställens placering ibland varit bättre. Erfaren personal behöver
finnas i vallokalerna.
Öppettider för förtidsröstning
Öppettiderna bedöms ha varit tillräckliga för antalet mottagna förtidsröster. När det gäller Nya Malmstaskolans öppethållande för
röstmottagning på valdagen bedöms öppettiderna ha varit för vidlyftiga
då endast 33 röster tagits emot på 6 timmar.
Bemanning av lokaler
En bedömning som görs är att ett system för administration av röstmottagare skulle underlätta rekrytering schemaläggning, återkoppling
och schemaläggning. Särskilda system finns på markanden för detta. Ett
exempel är systemet Valman från samma leverantör som systemet
Troman som används för administration av förtroendevalda.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (16)

2018-11-28

Valnämnden
Sammantaget görs bedömningen att tillräckligt antal röstmottagare har
funnits och att lämpligt antal röstmottagare har tjänstgjort samtidigt.
Arbetet i vallokalerna har inte i tillräcklig utsträckning varit schemalagt
varför bedömning får göras inför nästa val om schema upprättas genom
valkansliet/valnämndens försorg.
Utbildning till röstmottagare
Utifrån enkätsvar från röstmottagare och erfarenhet från arbetet med
valet 2018 görs bedömningen att utbildningen bör kompletteras med mer
praktiska exempel över hur röstmottagning går till. En brist som varit i
röstmottagandet vid förtidsröstning är kontrollen över att inte mer än en
valsedel har lagts i varje kuvert. Utbildningen för valdagsröstningen
behöver kompletteras med genomgång av mer praktiska instruktioner,
steg för steg.
Bättre genomgång av lokala instruktioner kan behöva ges under
utbildningen.
Annonsering och information om valet
Information har funnit på hemsida och i annonsblad.
Den sammantagna bedömningen är att information och annonsering varit
bra. I framtiden kan övervägas om information även ska ges via sociala
medier såsom Facebook.
Ersättningsnivåer
Valnämnden gör bedömningen att ersättningsnivån är bra.
Valdagens arbete
På valdagen har fortlöpande tre tjänstemän och tre förtroendevalda
tjänstgjort i en valexpedition. På förmiddagen har valnämndens övriga
ledamöter deltagit i transport av material till valdistrikten.
Uppföljningen visar på att bemanningen från valnämnden har varit
tillräcklig. När det gäller bemanning av tjänstemän görs bedömning att
antalet samtidiga tjänstemän kan öka från tre till eventuellt fyra om inte
arbetsuppgifter i form av utskrivning av dubblettröstkort och
ambulerande röstmottagning kan lösas på annat sätt.
Mottagandet av röster från valdistrikten på valnatten fungerade bra.
Under valkvällen vore det bra med besök i vallokalerna från valexpeditionen där instruktion för leverans av röster och material till
valnämnden kan gås igenom.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
Valnämndens förrättning på onsdagen efter valet Sammantaget görs
bedömningen att en bättre utbildad personal på val- och röstningslokaler
bidrar till en smidigare onsdagsräkning då mängden returnerade
förtidsröster då bedöms minska. Valkansliet gör särskilt bedömningen att
särskilda röstmottagare skulle kunna hantera den slutliga förrättningen
efter det att valnämnden har gått igenom förtidsröster som underkänts i
val-distrikten.
Lunchrast behöver planeras för arbetet på onsdagen.
Bedömning
Valsamordnaren gör bedömningen att en utveckling av arbetet med
rekrytering, bemanning och schemaläggning av personal som röstmottagare bör genomföras. Vidare att det görs en utredning avseende
anskaffande av administrativt stödsystem.
Vidare gör valsamordnaren bedömningen att utbildningen till röstmottagare kompletteras med praktisk övning i de olika moment som
röstmottagandet innebär. Vidare behöver ett övervägande ske om
valmyndighetens handbok ska kompletteras med särskilda lokala
instruktioner över arbetet i röstnings- och vallokalerna.
Erfarenheterna av hur funktionella lokalerna varit får inrymmas i
kommande arbete med anskaffande av val- och röstningslokaler.
När det gäller valdistriktens utformning behöver en särskild översyn av
dessa genomföras och presenteras för valnämnden inför valen som är år
2022.
Ekonomiska konsekvenser
Ett väl fungerande valarbete bidrar till minskade kostnader i form av
arvode och lön.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn ungdomar bedöms föreligga.
Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta
att uppdrag ges till valkansliet att återkomma med utredning och förslag
till beslut avseende administrativt, stödsystem för hantering av röstmottagare och schemaläggning,
att en särskild översyn av valdistrikten ska presenteras för valnämnden i
så god tid inför valen 2022 att ett eventuellt arbete med förändring av
valdistrikt kan genomföras,

Utdragsbestyrkande
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att resultaten i övrigt av uppföljningen används i planering av arbetet
inför kommande val.
Underlag
1. Enkät förtidsröstning.
2. Enkät valdagsröstning.
3. Valnämndens uppföljning.
4. Valkansliets uppföljning.

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 50
Revisorernas årliga ansvarsutövande Gällivare kommun 2018
VN/2018:61 - 007
Valnämnden beslutar
att tacka revisorerna för informationen och lägga den med beaktande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är styrelsens och
övriga nämnders ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del av
revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt
uppdrag från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella
bedömningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget
fullgjorts och
resultatet i förhållande till fullmäktiges uppdrag.

Utdragsbestyrkande

