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Valnämnden

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 6, 
onsdag 8 maj 2019 kl. 13:30  - 14:40

Utses att justera Margareta Henricsson

Justeringens plats 
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 
torsdag 9 maj, klockan 10:00

Anslagstid 2019-05-09 – 2019-06-01 

Underskrifter Sekreterare
________________________
Ulla Segerlund

Paragraf §28 - §33 

Ordförande
________________________
Roland Nirlén

Justerande
________________________
Margareta Henricsson
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Valnämnden

Närvaro vid Valnämndens sammanträde 2019-05-08

Ordinarie Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ordförande Roland Nirlén S 28-33 13:30-14:40

Vice 
ordförande Dagmar Nyman MP 28-33 13:30-14:40

Ledamot Daniel Eriksson V 28-33 13:30-14:40

Ledamot Ove Haarala V 28-33 13:30-14:40

Ledamot Carina Engman S 28-33 13:30-14:40

Ledamot Margareta 
Henricsson SJVP 28-33 13:30-14:40

Ledmato Vakant SD

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§

Närvarande
Klockan Anmärkning

Ersättare Henrik Lehtipalo V

Ersättare Helena Lillbro S

Ersättare Stefan Ovrell MP

Ersättare David Väyrynen V

Ersättare Eva Alriksson M

Ersättare Gunnel Johansson 
Jänkänpää S

Ersättare Vakant SD

Övriga 
deltagare Namn Anmärkning/närvarande

Sekreterare Ulla Segerlund §§ 28-33

Valsamordn
are Lars Nilsson §§ 28-33
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Valnämnden

Innehållsförteckning

§ 28 4
Godkännande av dagordning

§ 29 5
Delgviningar

§ 30 6
Delegationsbeslut

§ 31 7
Röstmottagare vid valdagsröstning samt bemanning vallokaler

§ 32 8
Ny delegationsordning för valnämnden 2019-2022

§ 33 10
Arvodering av chaufför för transport av röster från byarna på valnatten
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 28

Godkännande av dagordning
Dnr VN/2019:20

Valnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

Ärendebeskrivning
Ordförande ställer frågan om dagordningen kan godkännas.
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 29

Delgviningar
Dnr VN/2019:9, VN/2019:5, VN/2019:39

Valnämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VN/2019:5 – 100
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:13V.
Information från valnämnder från Postnord.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:14V.
Information från Polisen inför EU-valet dem 26 maj 2019.

VN/2019:39
KS/2019:73  § 60 Ansvarsfrihet 2018.

Förslag till beslut

att lägga delgivningarna till handlingarna.
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 30

Delegationsbeslut
Dnr VN/2019:24, VN/2019:43

Valnämnden beslutar

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälda delegationsbeslut.

Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Underlag
1. Valnämndens deltagande i valarbetet på valsöndagen.
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 31

Röstmottagare vid valdagsröstning samt bemanning vallokaler
Dnr VN/2019:12

Valnämnden beslutar

att godkänna upprättad förteckning över röstmottagare som arbetar på valdagen 26 maj 
2019.

Ärendebeskrivning
Ärendet presenteras av valsamordnare på valnämndens sammanträde 2019-05-08.

En förteckning över röstmottagare på valdagen 26 maj 2019 har upprättats.
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 32

Ny delegationsordning för valnämnden 2019-2022
Dnr VN/2019:41

Valnämnden beslutar

att ärendet lämnas utan eget förslag till beslut till valnämndens sammanträde 29 maj 
2019.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya förvaltningslagen som trädde i kraft 1 juli 2018 samt den nya 
Dataskyddsförordningen och en strävan efter enhetlighet i utformandet och innehållet i 
nämndernas delegationsordningar har en översyn av valnämndens delegationsordning 
genomförts. 

Förslag till ny delegationsordning för valnämnden föreligger. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta

att anta ny delegationsordning för valnämnden

att valnämndens delegationsordning VN/2018:23 upphör den 1 juli 2019

att ny delegationsordning VN/2019:41 för valnämnden träder i kraft den 1 augusti 2019.

Underlag
1. Gällande delegationsordning för valnämnden VN/2018:23
2. Jämförelsedokument gällande och förslag på ny delegationsordning för valnämnden
3. Förslag på ny delegationsordning för valnämnden VN/2019:41

Yrkande
Margareta Henricsson (SJVP) yrkar med instämmande av Ove Haarala (V) 

att ärendet lämnas utan eget förslag till beslut till valnämndens sammanträde 29 maj 
2019.
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer Margareta Henricsson m. fl. förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att valnämnden beslutar i enlighet med Margareta 
Henricsson m. fl.  förslag.
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 33

Arvodering av chaufför för transport av röster från byarna på valnatten
Dnr VN/2019:42

Valnämnden beslutar

att möjlighet för valdistrikten Gällivare Södra och Gällivare Norra att använda särskilt 
arvoderad chaufför vid transport av röster på valnatten,

att arvodet bestäms till 500 kronor,

att ersättning för användande av egen bil sker i enlighet med kommunens bestämmelser 
för förtroendevalda.

att det i ordförandens uppdrag ingår att ordna med chaufför, samt

att chauffören inte ska utses bland övriga röstmottagare.

Ärendebeskrivning
Vid valnämndens genomgång av risk- och sårbarhetsanalys inför valet till 
Europaparlamentet beslutades om ett tillägg i form av en risk för olycka vid transport av 
röster från vallokalerna i byarna. Detta på grund av lång arbetsdag och lång och osäker 
väg.

Valnämnden har i sitt tidigare arbete med säkerhet tagit ställning till att transport av röster 
till Luleå på måndagen efter valnatten ska ske av utvilad chaufför från valkansliet och 
utifrån detta anser valnämnden att även transporten från byarna bör kunna ske med 
utvilad chaufför.

För arbete i vallokal utses ett lämpligt antal röstmottagare. Dessa personers arbete 
behöver under dagen schemaläggas på så vis att arbetet kan utföras på ett smidigt sätt. 

Leverans av röster ska ske av ordförande och vice ordförande i valdistriktet och dessa två 
personer har tillsammans dragit den största arbetsbördan utifrån uppdragets art och det 
faktum att någon av dem alltid måste finnas i vallokalen. Bedömningen som valkansliet gör 
blir därför att själva körandet av bilen som transporterar rösterna behöver ske av icke 
röstmottagare.

Valkansliet gör vidare bedömningen att uppdraget behöver arvoderas och att arvoderingen 
bör ligga, ungefär, i paritet med den timersättning som ges till röstmottagare vid 
förtidsröstning och att eventuell ersättning för användande av egen bil ersätts på samma 
sätt som för förtroendevalda i kommunen.

Den tid som beräknas gå åt för uppdraget är 3 timmar vilket inkluderar lastning, transport, 
väntetid och transport tillbaka till respektive by. Detta motiverar en ersättning på 500 
kronor.
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande

Valkansliet gör också bedömningen att ordförande i valdistriktet ansvarar för att ordna med 
chaufför.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en ökad kostnad för valnämnden. Dock bedöms kostnaden att kunna 
hanteras inom valnämndens ram.

Konsekvenser för barn och unga
Inga kända

Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden besluta

att möjlighet för valdistrikten Gällivare Södra och Gällivare Norra att använda särskilt 
arvoderad chaufför vid transport av röster på valnatten,

att arvodet bestäms till 500 kronor,

att ersättning för användande av egen bil sker i enlighet med kommunens bestämmelser 
för förtroendevalda,

att det i ordförandens uppdrag ingår att ordna med chaufför, samt

att chauffören inte ska utses bland övriga röstmottagare

Underlag
1. Beslut från valnämnden 2019-04-16 § 29


