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nårvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifrer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Ersättare

Se närvarolista sidan 2
Tjänstepersoner
Se närvarolista sidan 2

övriga
Se närvarolista sidan 2

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, kl 13.00 - 13.50

Ledamöter
Se närvarolista sidan 2

Tjänstgörande ersåttare

Se närvarolista sidan 2
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lnger Vestman-Arvesen

A plan 4, fredag 2018-04-27 kl 14.00
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ANSLAG/BEVIS
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Michael Engström
Elsy Jansson
Göran Höglund
lnger Vestman-Arvesen
Arne Gustafsson

Erland Lindström
Anna-Karin Nylund

Kjell Larsson
Ake Carlsson

Jan-Olov Bäcklund

Tommy Lindvall, föredragande under rapport om säkerhetsarbete
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Sammanträdesdatum

2018-04-23

Sida
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Valnämnden

Val av justerande

Beslut
l. Valnåimnden utser Inger Vestman-Arvesen att justera dagens protokoll

tillsammans med ordftlranden Michael Engström som leder dagens
sammanträde.

/ Expedierat

l"'ä oø ¿tu¡n



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-04-23
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Valnämnden

s20 Rapport: säkerhetsarbete

Valnämndens beslut
1. Valnämnden godkåinner rapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunens såikerhetsansvarige Tommy Lindvall informerar om
planeringen av sfüerhetsarbetet infür och i samband med valets
genomft)rande.

Beredningens förslag
1. Valn?imnden godkänner rapporten.

Utdragsbestyrkande / Expedierat

yWÍw4
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Sammanträdesprotokoll
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Valnämnden

s21 Am bu lerande röstmottag n ¡ng

Valnämndens beslut
1 Valnämnden beslutar fastställa datum ftir ambulerande

röstmottagning enligt redovisat ftirslag.

2. Valnämnden uppdrar till kansliet att upprätta tjänstgöringsschema für
ambulerande röstmott agare.

3. Valnåirnndens ledamöter och ersättare tjåinstgör som ambulerande
röstmottagare.

Beskrivning av ärendet
Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till väljarens
hem eller annan plats där denne befinner sig ftir att ta emot en röst. Rösten
ska göras i ordning på samma sätt som en ftjrtidsröst i en lokal ftir
ftirtidsröstning. Det innebär att röstmottagaren stoppar ned röstkortet och
valkuvertet eller valkuverten i ett ftinsterkuvert som klistras igen.
Röstmottagaren antecknar även i en väljarftirteckning att väljaren har låimnat
en ftirtidsröst. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i en uppsamlingslåda och
distribueras till rätt valdistrikt under valdagen.

Valnämnden har att fastställa i vilken omfattning ambulerande
röstmottagning erbjuds.

Beredningen ftireslår valnämnden besluta

- Att ambulerande röstmottagning erbjuds torsdag-fredag 30-31 aug
samt 6-7 sep.

- Att ambulerande röstmottagning på särskilda boenden och liknande
erbjuds söndag 2 sep.

- Att kansliet erhåller i uppdrag att upprätta tjåinstgöringsschema ftir
ambulerande röstmott agare.

Beredningens förslag
1. Valnämnden beslutar fastställa datum ftir ambulerande

röstmottagning enligt redovisat forslag.

2. Valnämnden uppdrar till kansliet att upprätta tjänstgöringsschema ftir
ambulerande röstmott agare.

Vid sammanträdet yrkar Åke Carlsson på ftiljande tillägg:

3. Att valnämndens ledamöter och ersättare tjänstgör som ambulerande
röstmottagare.

Utdragsbestyrkande / Expedierat

b W ln'-h
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Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-23
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Valnämnden

s22 Delegation av beslutanderätt

Valnämndens beslut
1. Valnåimnden delegerar till ordftiranden Michael Engström och vice

ordftiranden Erika Sjöö att i ftirening fatta beslut i praktiska ärenden
där valnämndens beslut inte kan inväntas.

Beskrivning av ärendet
Inffir valet finns en risk att det uppstår behov av ställningstaganden i
praktiska frågor där valnämndens beslut inte kan inväntas. Det kan handla
om kompletterande rekrytering av röstmottagare med kort varsel eller beslut
rörande ordning i vallokaler. Detta hanteras enklast med en delegerad
beslutanderätt.

Beredningens förslag
1. Valnåimnden delegerar till ordftiranden Michael Engström och vice

ordfüranden Erika Sjöö att i ftirening fatta beslut i praktiska ålrenden

dåir valnåimndens beslut inte kan inväntas.

Utdragsbestyrkande / Expedierat

$e gu/ql'",'*i



Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammantrådesdatum

2018-04-23

Sida
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Valnämnden

s23 Rekrytering av röstmottagare

Valnämndens beslut
1. Valnämnden uppdrar till kansliet att rekrytera röstmottagare till

vallokal och till ambulerande röstmottagning enligt ftireslagna
riktlinjer

Beskrivning av ärendet
Vallagskommitténs uttalande att personer som kandiderar på lista inte bör
fungera som röstmoftagare startade diskussioner i flera kommuner. Det som
skrivs i lagtexten är att det är valnåimnden som fiirordnar röstmottagare och
att alla som åir valbara till ledamöter i valnämnden är skyldiga att ta emot ett
uppdrag som röstmottagare, om de inte har ett giltigt hinder.

Valmyndigheten har inget ftirslag i denna fräga, eller i övriga frågor som åir

kommunalt ansvar. Valmyndigheten konstaterar att det inte finns nägra
formella hinder, vem som helst kan arbeta som röstmottagare. Röstmottagare
ftirordnas av den lokala valmyndigheten, kommunens valnåimnd. Det är en
kommunal övervägningsfråga och det ska alltid ske en individuell
bedömning av röstmottagarens lämplighet. En nedre gräns på 18 år åir

emellertid accepterad. Valmyndigheten hänvisar dock till vallagskommitténs
uttalande i frågan.

Kansliet har inlett arbetet med rekr¡ering och planerar att återkomma med
ftirslag till kommande sammanträde i valnämnden. Innan dess önskas en
gråinsdragning fran nämnden.

Beredningen füreslår valnämnden besluta

- Att ftirtroendevalda som uppburit månadsarvode från riksdag,
kommun eller landsting/region senare an20l1 ej rekryteras till
tjänstgöring i vallokal

- Att kandidater som placeras bland de fem främsta på någon
namnvalsedel i årets val ej rekryteras till tjrinstgöring i vallokal

Beredningens förslag
l. Valnämnden uppdrar till kansliet att rekrytera röstmottagare enligt

ftireslagna riktlinj er.

Vid sammanträdet ftireslår Inger Vestman-Arvesen

2. Att riktlinjerna även omfattar tjänstgöring som ambulerande
röstmottagare.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur

UW #t/t'H
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Valnämnden

Avslutning
Ordftiranden fürklarar sammanträdet avslutat.

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur
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Bodens
kommun

Valnämnden
Närvaro och voteringslista
Datum

totl'-üy-LJ
Tid

13.ou- ¡l.m
$ $ $ $ $

LEDAMÖTER R=östber
E:ersättare

JA /NEJ JA /NEJ JAlNEJ JA /NEJ JA / NEJ

S Michael Engström R

NS Erika Sjöö

S Elsy Jansson R.

MP Ida Ask

M Göran Höglund r.

V Inger Vestman Arvesen f(

SD Arne Gustafsson ,(

ERSÄTTARE

S Erland Lindström R

S Anna-Karin Nylund R

L Bo Jakobsson

KD Kjell Larsson t,

M .Ä,ke Karlsson tr
C Matilda Lundström

SD Marita Kofiäll

Övriea

Jan-Olov Bäklund, sekreterare
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