
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1  (13)

2018-01-24
  

 
 Valnämnden

Plats och tid Rum 4 i kommunhuset,   2018-01-24 kl.  13:30 - 14:34 

Utses att justera Britt-Mari Sandvärn 

Justeringens plats 
och tid

Postrummet - kommunkansliet, 2018-01-26, klockan 13:00 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Lars Nilsson 

Paragraf  §1 - §6 

Ordförande
________________________
Margareta Henricsson 

Justerande
________________________
Britt-Mari Sandvärn 

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Paragraf  §1 - §6 

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2018-01-24

Anslags uppsättande 2018-01-26 Anslags nedtagande 2018-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Lars Nilsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2  (13)

2018-01-24
  

 
 Valnämnden

Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2018-01-24

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Margareta 
Henricsson NS 1-6 13:30-14:34

Vice 
ordförande Britt-Marie Viklund M 1-6 13:30-14:34

Ledamot Dagmar Nyman MP 1-6 13:30-14:34

Ledamot Laila Furskog S 1-6 13:30-14:34

Ledamot Jan-Eric Apelqvist S 1-6 13:30-14:34

Ledamot Ove Haarala V 3-6 13:45-14:34 Ersatt av Tommy Krigsman § 1-2

Ledamot Carina Engman S 1-6 13:30-14:34

Ledamot Gun Isaxon MAV 1-6 13:30-14:34

Ledamot Britt-Mari Sandvärn S 1-6 13:30-14:34

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Tommy Krigsman NS 1-2 13:30-14:34 Ersätter Ove Haarala § 1-2

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
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Utdragsbestyrkande

§ 1

Delgivningar

VN/2017:2004   110

Lista med delgivningar

1. Nyhetsbrev 2017:8 från valmyndigheten

2. Frukostseminarium valet 2018

Valnämnden beslutar

att med godkännande lägga delgivningarna till handlingarna 
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Utdragsbestyrkande

§ 2

Deltagande i utbildning anordnad av länsstyrelsen

VN/2018:3   110

Valnämnden beslutar

att deltagande vid utbildning anordnad av Länsstyrelsen sker av 
ordföranden och vice ordföranden i valnämnden

att ledamot från valnämnden kan ersätta ordföranden eller vice 
ordföranden om de får förhinder

Ärendebeskrivning
Länsstyrelserna har i uppdrag att för Valmyndighetens räkning hålla i 
information/utbildning till kommunerna när det gäller hantering av de 
allmänna valen.

Gällivare kommun har av länsstyrelsen fått inbjudan till utbildning den 1 
mars 2018.

Ekonomiska konsekvenser
Ett deltagande i utbildning medför kostnad för nämnden i form av 
förrättningsarvode och resekostnad samt eventuell förlorad 
arbetsförtjänst för nämndens del med ungefär 1400 kronor per deltagare.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredaren bedömer att ett beslut om deltagande vid utbildning inte har 
någon påverkan på barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten lämnar frågan öppen för hantering på 
valnämndens sammanträde.

Yrkanden

Laila Furskog yrkar på 

att ordförande och vice ordförande i valnämnden deltar i utbildningen 
anordnad av Länsstyrelsen
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 Valnämnden

Utdragsbestyrkande

Tommy Krigsman yrkar på 

att, som ett tillägg till Laila Furskogs yrkande låta annan ledamot från 
valnämnden ersätta ordförande eller vice ordförande om de får förhinder

Propositionsordning

Ordföranden frågar om mötet kan besluta enligt Laila Furskogs yrkande

Ordföranden frågar om mötet kan besluta enligt Tommy Krigsmans 
tilläggsyrkande

Underlag
1. Inbjudan
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Utdragsbestyrkande

§ 3

Utbildning i nya kommunallagen

VN/2018:8   100

Valnämnden beslutar

att ledamöter och ersättare i valnämnden äger rätt att delta i 
utbildningen om intresse finns

Ärendebeskrivning
Från kommunfullmäktige har det inkommit en inbjudan till 
halvdagsutbildning i nya kommunallagen. Utbildningen blir den 12 
februari på Folkets hus i Gällivare mellan 08:00 och 12:00

Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för deltagande står valnämnden för såvida inte ledamot deltar 
utifrån uppdrag från annan nämnd eller som ledamot i 
kommunfullmäktige.

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. Inbjudan
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Utdragsbestyrkande

§ 4

Arvoden vid arbete med valet 2018

VN/2018:4   040

Valnämnden beslutar

att ersättning på 2900 kronor ges till de som arbetar som röstmottagare i 
vallokal under valdagen,

att ordförande i valdistrikt erhåller ett fast tillägg om 1200 kronor,

att vice ordförande i valdistrikt erhåller ett fast tillägg om 600 kronor,

att timarvode på 165 kronor ges till röstmottagare vid förtidsröstning,

att ledamot i valnämnden erhåller arvode med 165 kronor per timme för 
arbete med valet inför och under valdagen  och

att ersättare för arbete under valdagen ersätts med 500 kronor för att 
vara tillgänglig om behov uppstår

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde med valnämnden 2017-12-13, § 9, togs beslut om att 
nämnd- och utredningsenheten skulle föreslå nivåer för ersättning för 
valarbete under 2018. Nämnden tog då också beslut om att 
uppdragstagare i vallokal under valdagen endast ska erhålla fasta 
arvoden.

Nämnd- och utredningsenheten har gjort en jämförelse med den 
ersättning som vid föregående val betalats ut till röstmottagarna och 
även jämfört med den nivå på arvodet som tillämpats vid kyrkovalet 
2017 i Gällivare som uppgick till 3000 kronor för ordförande, 2700 kronor 
för vice ordförande och 2500 kronor för ledamot. I den fasta ersättningen 
så ingick tiden för deltagande vid utbildning/genomgång.

Under valåret 2014 betalade Gällivare kommun ett arvode på 200 kronor 
till röstmottagare vid förtidsröstning och vid arbete i vallokal samt utöver 
detta 1000 kronor till ordföranden och 750 kronor till vice ordföranden 
som fast ersättning.

Efter övervägande bedömer nämnd- och utredningsenheten att ett 
arvode på 165 kronor per timme för arbete som röstmottagare vid 
förtidsröstning är skälig och att en skälig nivå på ersättning för arbete 
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Utdragsbestyrkande

som röstmottagare i vallokal på valdagen bör ges som en ersättning till 
röstmottagare i vallokal med 2900 och att ett tillägg ges till ordförande 
med 1200 kronor och till vice ordförande med 600 kronor. Ersättare som 
under valdagen finns tillgängliga för arbete erhåller en ersättning med 
500 kronor och om de inträder i tjänst den ersättning som ordinarie 
röstmottagare skulle ha erhållit och att den fasta ersättningen inkluderar 
deltagande i utbildning.

Särskild ersättning till valnämndens ledamöter

Enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda äger dessa 
rätt till ersättning för tid som inte är sammanträde med så kallat 
förrättningsarvode. Detta arvode är på 117 kronor per timme, maximerat 
till 8 timmar per tillfälle. Inför och under valet deltar valnämndens 
ledamöter i arbete med genomförande av valet. Detta arbete kan 
innebära att nivån på 8 timmar överskrids och det finns därför motiv för 
att ledamöter från valnämnden som deltar i arbete med valet såsom 
paketering och kontrollräkning av förtidsröster, utkörning av material och 
förtidsröster till valdistrikt, mottagande av omslag från valdistrikt under 
valdagsnatten erhåller ersättning med timarvode på 165 kronor för varje 
fullgjord timme. För leverans av röster till länsstyrelsen efter valdagen 
och onsdagens räkning av röster bör dock ordinarie förrättningsarvode 
ges.

Ekonomiska konsekvenser
Uppdraget att hantera de allmänna valen är personalintensivt och den 
största delen av det anslag som valnämnden får från kommunfullmäktige 
och de bidrag som nämnden får från valmyndigheten ska täcka kostnad 
för arbetskraft. En skälig nivå på ersättningen måste hållas för att arbetet 
ska kunna bli utfört, samtidigt måste nivån vara på en nivå så att 
tillräcklig kvalitet på det utförda arbetet kan uppnås genom att tillräckligt 
många kan engageras i arbetet.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga i ärendet. 

Förslag till beslut

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att ersättning på 2900 kronor ges till de som arbetar som röstmottagare i 
vallokal under valdagen,

att ordförande i valdistrikt erhåller ett fast tillägg om 1200 kronor,

att vice ordförande i valdistrikt erhåller ett fast tillägg om 600 kronor,
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Utdragsbestyrkande

att timarvode på 165 kronor ges till röstmottagare vid förtidsröstning och

att ledamot i valnämnden erhåller arvode med 165 kronor per timme för 
arbete med valet inför och under valdagen 

Yrkande

Laila Furskog yrkar

att valnämnden beslutar i överensstämmelse med nämnd- och 
utredningsenhetens förslag och

att ersättare för arbete under valdagen ersätts med 500 kronor för att 
vara tillgänglig om behov uppstår
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Utdragsbestyrkande

§ 5

Driftbudget för 2018

VN/2018:1   042

Valnämnden beslutar

att fastställa förslag till detaljbudget

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt en rambudget för valnämnden under 
valåret 2018. Nettobudgeten uppgår till 548 000 kronor.

Utöver den fastställda ramen blir kommunen beviljad statsbidrag för att 
täcka kostnaden för förtidsröstning. Gällivare kommun beräknas få bidrag 
med 380 000 kronor per kalenderåret 2018.

Det totala anslaget på 928 000 kronor för 2018 ska täcka utökad kostnad 
för valnämndens sammanträden, arvode till röstmottagare i valdistrikt 
och under förtidsröstning, lönekostnad för ordinarie valkansli samt övriga 
kostnader för annonsering, förbrukningsmaterial- och inventarier, bil- och 
lokalhyror. I detaljbudgeten finns reserverade medel för anskaffande av 
eventuella valsedelräknare samt medel för en förstärkning av valkansliets 
personal under valåret beräknat på en halvtid under 4 månader.

Ekonomiska konsekvenser
En fastställd detaljbudget medverkar till att en bättre planering av 
verksamheten kan göras och bidrar till ett bättre nyttjande av resurser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredaren bedömer att det inte finns några kända konsekvenser för barn- 
och ungdomar.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att fastställa förslag till detaljbudget

Yrkande

Ove Haarala yrkar bifall till nämnd- och utredningsenhetens förslag
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Utdragsbestyrkande

Underlag
1. Förordning (2017:1265) om statsbidrag till kommuner
2. Förslag till detaljbudget
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Utdragsbestyrkande

§ 6

Plan för ärenden och sammanträden under 2018

VN/2018:5   000

Valnämnden beslutar

att anta förslag till sammanträdes- och ärendeplan för 2018

Ärendebeskrivning
Inför och under valåren har valnämnden uppdrag att fatta nödvändiga 
beslut för att de allmänna valen ska kunna genomföras. En plan med 
datum för sammanträden med angivelse av de beslut som behöver tas 
för att arbetet med att anordna valet ska kunna ske så smidigt som 
möjligt behöver finnas.

Valkansliet har arbetat fram en plan rörande de ärenden som behöver 
behandlas under året vilken behöver sammanfogas med en plan för 
sammanträden.

Ekonomiska konsekvenser
En plan för sammanträdena bidrar till att minimera kostnader och gör så 
att de ärenden som behöver behandlas fördelas ut på lämpligt sätt under 
året.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar bedöms föreligga.

Förslag till beslut

Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att anta förslag till sammanträdes- och ärendeplan för 2018

Yrkande

Jan-Erik Apelqvist yrkar på att valnämnden beslutar i överenstämmelse 
med nämnd- och utredningsenhetens förslag

Underlag
1. Sammanträdes- och ärendeplan
2. Plan för valen 2018 – från valmyndighetens plan


