
ffi Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-01-15

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, kl 13'00 - 13 '¡¡r

Ledamöter
Se närvarolista sidan 2
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Se närvarolista sidan 2
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-15

Sida

2(1e)

Valnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

övriga närvarande

Ersättare

Tjänstepersoner

övriga

MichaelEngström
Erika Sjöö
Elsy Jansson
lda Ask
Göran Höglund
lnger Vestman Arvesen
Arne Gustafsson

Erland Lindström
Anna-Karin Nylund
Kjell Larsson
Ake Karlsson
Matilda Lundström

Maria Lindgren
Carina Hallnor
Jan-Olov Bäcklund

UtdragsbestyrKande i Expedierat
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammantrådesdatum

2018-O1-15

Arendelista

$ 5 Delgivning: avsägelse och ny ledamot/ersättare

$ 6 Antal röstmottagare i vallokal
$ 7 Fastställande av vallokaler

$ I Kostnader für röstmottagare

$ 9 Tider ftir ftirtidsröstning samt öppethållande i vallokal
vid allmåinna val 20 I 8-09-09

$ 10 Sammanträdesplan ftir valnåimnden 2018

$ ll Rapport: såikerhetsfrågor

$ 12 Utbildningsfrågor

$ 13 Postnord hantering av ftirtidsröster

$ 14 Hantering av namnvalsedlar

$ 15 Firmateckning och kvittering av ftirsåindelser
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Utdragsbestyrkande / Exped¡erat
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Bodens kommun
Sam manträdes proto kol I

Sammantrådesdatum

2018-01-15

Sida

4(1e)

Valnämnden

Val av justerande

Valnåimnden utser enligt turordningslistan Elsy Jansson att jåimte

ordfüranden justera dagens protokoll.

l''n'"*' T q o,e



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-15

Sida

5(1e)

Valnämnden

$ 5 Delgivning: avsägelse samt ny ledamot jämte ersättare
KS 2017177t

Valnämndens beslut
1. Valnämnden lägger ärendet till handlingama

Beskrivning av ärendet
Maria Almqvist (S) har inkommit med avsägelse av uppdraget som ledamot i
valnåimnden. Avsägelsen har godkänts av kommunfu llmåiktig e 2017 -12-18, $
149.

Samtidigt utsågs Elsy Jansson (S) som ny ledamot i valnämnden. Anna-
Karin Nylund (S) utsågs som ny ersättare efter Elsy Jansson.

Beredningens förslag
l. Valnåimnden lägger ärendet till handlingarna.

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-01-15

Sida

6(1 e)

Valnämnden

$ 6 Fastställande av antal röstmottagare i vallokat

Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar fastställa antalet ordinarie röstmottagare i varje

vallokal till åtta stycken. Av dessa utses en till ordftirande och en till
vice ordfürande.

2. Utöver dessa rekr¡erar kansliet extra röstmottagare till en pool som
kan styras till distrikt där frånvaro uppstår.

Beskrivning av ärendet
Vid valnåimndens sammanträde20l4-10-30 $ 36 informerades om
övergången från ftirtroendevalda som nomineras via de politiska partierna
till såirskilt rekryterade röstmottagare. Valnämnden beslutade då att uppdra
till nämndens kansli att rekrytera röstmottagare till vallokalerna. Nämnden
skall slutgiltigt fastställa rekryteringen.

som utgångspunkt ftir rekryteringen füreslås att kansliet rekr¡erar åtta
röstmottagare till varje valdistrikt och därutöver ett antal extra röstmottagare
som kan träda in i distrikt där frånvaro uppstår.

Beredningens förslag
1. Valnämnden beslutar fastställa antalet ordinarie röstmottagare i varje

vallokal till åtta stycken. Av dessa utses en till ordftirande och en till
vice ordftirande.

2. Utöver dessa rekryterar kansliet extra röstmottagare till en pool som
kan styras till distrikt där frånvaro uppstar.

Utdragsbestyrkande i Expedierat Signatur
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Bodens kommun

Valdistrikt

Bodsvedj ans valdistrikt
Bredåkers valdistrikt
Centralskolans valdistrikt
Erikslunds valdistrikt
Fagernäs valdistrikt
Gunnarsbyns valdistrikt
Harads valdistrikt
Hedens valdistrikt
Prästholmens valdistrikt
Ringvägens valdistrikt
Sandens valdistrikt
Skogså valdistrikt
Stadshusets valdistrikt
Svartbj örsbyns valdistrikt
Sveaftiltets valdistrikt
Sävast valdistrikt
Sävastöns valdistrikt
Torpgåirdan Norra valdistrikt
Torpgärdan Södra valdistrikt
Trångfors valdistrikt
Unbyns valdistrikt
Vittjärvs valdistrikt

Sammanträdes protokol I

Sammanträdesdatum

2018-01-15

Vallokal

Södertings kvartersgård
Byagården, Södra Bredåker
Pelarsalen, Björken
Aulan, Gammelåing
Foajén, Erikslunds hälsocentral
Folkets Hus Gunnarsbyn
Edeborg
Hedgarden
Matsalen, Prästholmsskolan
Björknäsgymnasiet
Stureskolan
Skogså skola
Fullmäktigesalen, stadshuset
Perbackagården
Soldathemmet Oscar II
Brönjaskolan
Mårängsskolan
Hildursborg
Matsalen, Torpgärdsskolan
Forsgården
Gymnastiken, Unbyn
Skolan, Vittjrirv

Side

7(1e)

Valnämnden

$ 7 Fastställande av vallokaler för allmänna
valen 2018-09-09

Valnämndens beslut
1 . Valnåimnden beslutar fastställa ftirslaget till ftirtidsröstningslokaler

samt vallokaler für respektive valdistrikt i allmåinna val 2018-09-09.

Beskrivning av ärendet
Bodens kommun indelas í22 valdistrikt liksom tidigare val. För varje
valdistrikt beslutar valnämnden om en vallokal där röstningen under
valdagen genomftirs.

Förslaget är i de flesta delar detsamma som vid senaste allmänna valet. I
Bredåker füreslås dock att bygdegården används som ny vallokal.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Sammanträdes protokoll
Bodens kommun Sammantr¿idesdatum

2018-01-15

Förtidsröstningslokaler

Stadshuset
Biblioteket, Enter Galleria
Bokbussen (enligt turlista)

Beredningens förslag
I . Valn?imnden beslutar fastställa fürslaget till ftirtidsröstningslokaler

samt vallokaler ftir respektive valdistrikt i allmänna val 2018-09-09.

Sida

8(1 e)

Valnämnden

/ Expedierat
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Bodens kommun
Samma nträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2018-01-15

Sida

e(1 e)

Valnämnden

$ I Kostnader för röstmottagare

Valnämndens beslut
l. Valnämnden begär hos kommunfullmåiktige att nämndens budget

utökas med 200 000 kr i syfte att möta ökade omkostnader ftir
ersättning till röstmott agare.

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde2}l4-I}-30 $ 36 informerades om
övergången från ftirtroendevalda till särskilt rekryterade röstmottagare.
Denna nya form av rekrytering bedöms medftira högre kostnader.
Kostnadsökningen beräknas till ca 200 000 kr. Dessa medel behöver tillftiras
valnåimndens budget.

Beredningens förslag
1. Valnåimnden begåir hos kommunfullmäktige att nämndens budget

utökas med 200 000 kr i syfte att möta ökade omkostnader für
ersättning till röstmott agare.

Syn punkter vid sammanträdet
Inger Vestman Arvesen frägar om orsaken till kostnadsökningen.
Maria Lindgren svarar att de arvoden som tidigare gavs till ftirtroendevalda
bedöms vara lägre än den nya ersättningen (råiknat per timme).

Åke Karlsson framhåller att det är viktigt att allaröstmottagare omfattas av
samma ersättningssystem.

UtdragsbesÇrkande / Expedierat Signatur
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrádesdatum

2018-01-15

Sida

1 0(1 e)

Valnämnden

$ 9 Tider för förtidsröstning samt öppethållande i vallokal
vid allmänna val 2018-09-09

Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att ftirtidsröstning genomfürs 2018-08-22--

2018-09-08 i stadshuset måndag-fredag kl ll-14 respektive kl 17-19
samt lördag-söndag kl 11-14. Valdagen 2018-09-09 genomfürs
ftirtidsröstning kl 08-20.

2. Valnämnden beslutar att ftrtidsröstning genomftirs 2018-08-22--
2018-09-07 i stadsbiblioteket måndag-fredag kl 14-17.

3. Valnämnden beslutar att ftirtidsröstning även kan ske i bokbussen
20 I 8 -08 -22 - - 20 | 8 -0 9 -0 I enli gt ordinarie turli sta.

4. Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler hålls öppna kl 08-20
under valdagen 20 1 8-09-09.

Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen äger kommunen rätt att beståimma vilka dagar och tider en
röstningslokal ska vara öppen ftir röstning. I varje kommun som valet gäller
ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som
röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen har anordnat.

Förtidsröstningen Ër börja l8 dagar ftire valdagen och pågå fram till och
med valdagen. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som
har öppet även på valdagen.

Beredningens förslag
1. Valnämnden beslutar att ftirtidsröstning genomfürs 2018-08-22--

2018-09-09 i stadshuset måndag-fredag kl ll-14 respektive kl 17-19
samt lördag-söndag kl 11-14.

2. Valnämnden beslutar att ftirtidsröstning genomfors 2018-08-22--
2018-09-07 i stadsbiblioteket måndag-fredag kl 14-17.

3. Valnåimnden beslutar att ftirtidsröstning även kan ske i bokbussen
2018-08-22-- 20 1 8-09-0 8 enligt ordinarie turlista.

4. Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler hålls öppna kl 08-20
under valdagen 201 8-09-09.

Vid sammanträdet ftirtydligar Jan-Olov Bäcklund att minst en lokal für
ftirtidsröstning ska hålla öppet hela valdagen kl 08-20. Detta ft)ranleder en
textändring i punkt I så att det tydligt framgår att förtidsröstning kan ske i
stadshuset under hela valdagen.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdetum

2018-01-15

S f 0 Sammanträdesplan för valnämnden 2018

Valnämndens beslut
1 . Valnämnden fastställer sammanträdesdatum enligt ftirslag.

2. Kallelse sker elektroniskt.

Beskrivning av ärendet
Kansliet ftireslår ftilj ande sammanträdesdatum :

15 januari

5 mars

23 apÅl

3l maj

12 sep (onsdagsräkning)

22 okt (utvärdering)

I samtliga fall ftireslås sammanträdet starta kl 13.00, ftirutom vad gäller
onsdagsräkning som börjar 07.30.
Kallelse ftireslås ske elektroniskt.
Lokal meddelas i kallelsen.

Beredningens förslag
I . Valnämnden fastställer sammanträdesdatum enligt ftirslag.

2. Kallelse sker elektroniskt.

Syn punkter vid sammanträdet
Inger Vestman Arvesen framftir att det är önskvärt att kallelse jämte
handlingar kan läggas ut via Ciceronsystemet. Jan-Olov Bäcklund åtar sig att
undersöka detta. I vilket fall s¿inds handlingar via e-mail.

Sida

1 1(1e)

Valnämnden

utdragsbestyrkande / Expediefat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-15

Valnämnden

$ ll Rapport: säkerhetsfrågor

Valnämndens beslut
1. Valnämnden godkåinnerrapporten.

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde 2017 -12-04 informerade
sifüerhetssamordnaren Tommy Lindvall om säkerhetsarbetet infìir
genomftirandet av valen. Efter sammanträdet har en arbetsgrupp bildats och
inlett arbetet med att identifiera huvudsakliga risker.

Beredningens förslag
1. Valnämnden godkåinnerrapporten.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat Signatur
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Valnämnden

Bodens kommun
SammanträdesProtokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-15

S f 2 Utbildningsfrågor

Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar attallasom har möjlighet anmäler sig till

utbildningen hos låinsstyrelsen. Anmälan sker via kansliet.

2. Valnämnden uppdrar till kansliet att såinda ut ett kompletterande

utskick om utbildningen till hela nåimnden'

3. Valnämnden uppdrar till kansliet att forbereda och genomftira

utbildning für röstmottagare enligt redovisad planering'

Beskrivning av ärendet
Valnämnden erbjuds utbildning genom låinsstyrelsens ftirsorg. Utbildningen

genomftirs tisdag 27 februari20l8 kl 10-15 i l?insstyrelsens lokaler i Luleå.

Ánmalan ska göias senast 26 ian:øri. Kommunen äger tätt att anmäla så

många deltagare som önskas.

planering har inletts avseende utbildning ftir röstmottagare i vallokaler samt

vid r<lstnlngsställen. Utbildningarna planeras genomftiras vid tre olika

tillfüllen ¿agti¿ (den 15, 16 och 18 augusti) samt ett tillftille kvällstid (15

augusti).

Beredningens förslag
1. Valnåimnden beslutar att alla som har möjlighet anmäler sig till

utbildningen hos länsstyrelsen. Anmälan sker via kansliet.

2. Valnämnden uppdrar till kansliet att ftirbereda och genomfora

utbildning flor röstmott agafe enli gt redovisad planering.

Yrkanden
Erika Sjöö ftiresl är att ettkompletterande utskick sänds till hela nämnden

angående utbildningen hos låinsstyrelsen.

?" q0e
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-01-15

Valnämnden

S f 3 Postnords hantering av förtidsröster

Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar acceptera erbjudandet.

Beskrivning av ärendet
Kansliet har erhållit erbjudande från Postnord avseende hantering av

ftirtidsröster. Erbjudandet innebåir att Postnord löpande sorterar inkomna

ftirtidsröster till respektive distrikt, upprätthåller en betryggande lagring av

inkomna röster samt på valdagen distribuerar ftirtidsrösterna till respektive

distrikt.

Kostnaden uppgår till 6.60 kr/förtidsröst plus 5 000 fiir utköming, totalt
beräknad kostnad ca 50 000 kr.

Beredningens förslag
l. Valnåimnden beslutar acceptera erbjudandet.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sam manträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2018-01-15

Sida

1 5(1 e)

Valnämnden

S f 4 Hantering av namnvalsedlar

Valnämndens beslut
I . Valnämnden beslutar att röstmott agama tillhandahåller blanka

valsedlar och dåirutöver partivalsedlar till riksdagsval ftir partier som
fått mer åin I procent av rösterna i något av de två senaste
riksdagsvalen samt partivalsedlar till kommun- respektive
landstingsval ftir de partier som sitter i kommun- respektive
landstingsfu llmákti ge.

2. Valnämnden uppdrar åt kansliet att besvara inkommen frågeställning.

Beskrivning av ärendet
Valmyndigheten skiljer på tre olika typer av valsedlar: blanka,
partimarkerade och namnvalsedlar.

Blanka valsedlar saknar partinamn och namn på kandidater. Där framgår
endast vilket val valsedeln gäller ftir, till exempel val till riksdagen. Blanka
valsedlar ska finnas utlagda i alla vallokaler och röstningslokaler.

En partivalsedel är en valsedel dåir partiets namn är ftirtryckt. Det finns inga
ftirtryckta kandidater på en partivalsedel. På partivalsedlarna står det vilket
val valsedeln gäller ftjr, till exempel val till riksdagen. I alla vallokaler och
röstningslokaler lägger röstmottagarna ut partivalsedlar ftir val till riksdag,
kommun och landsting. Det är de partier som fått mer än 1 procent av
rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen som har möjlighet att få sina
partivalsedlar utlagda. Dessutom kan partier som sitter i kommun- respektive
landstingsfullmäktige Ë sina partivalsedlar utlagda.

På namnvalsedlarna finns både partinamn och kandidatnamn. Det står även
vilket val valsedeln gäller ftir och längst ner på valsedeln står vilket område
valsedeln gäller ftir, till exempel en viss valkrets. Partierna beställer sina
namnvalsedlar hos länsstyrelsen. Det är normalt partierna som ansvarar ftir
att lägga ut sina namnval sedlar vid olika rö stningsställen.

Bodens kommun och ett antal andra kommuner har erhållit en fråga från
Camilla Grepe, Medborgerlig Samling, där hon uppger att det finns
valnämnder som gör undantag och hjälper nya partier med att tillhandahålla
deras valsedlar i vallokalerna. Hon önskar uppgift om hur valnämnden i
respektive kommun hanterar detta.

b,

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Sammanträdesprotokoll

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-01-15

Beredningens förslag
1 . Valnåimnden beslutar att röstmott agarîa tillhandahåller blanka

valsedlar och därutöver partivalsedlar till riksdagsval ftir partier som
ffitt mer än 1 procent av rösterna i något av de två senaste

riksdagsvalen samt partivalsedlar till kommun- respektive
landstingsval ftir de partier som sitter i kommun- respektive
landstingsfullmfütige.

2. Valnämnden uppdrar åt kansliet att besvara inkommen frågeställning.

Sida
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
SammanträdesProtokol I

Sammanträdesdatum

201 8-01 -1 5

Valnämnden

s r5 Firmatecknare och kvittering av försändelser

Valnämndens beslut
l. Valnämnden utser foljande personer att var for sig i nämndens ställe

kvittera mottagningsbevis, rek, ass och andra slag av fürsÈindelser

som är ftirknippade med genomftlrandet av de allmänna valen 2018-

09-09:

Michael Engström

Erika Sjöö

Maria Lindgren

Jan-Olov Bäcklund

AnnaNilsson

Daniel Bergh

Annchatrine Vikberg

Camilla Ö¡watt

Maria Johansson

Ingela Johansson

2. Rätten att kvittera forsåindelser gäller till och med 2018-12-31

Beskrivning av ärendet
Valnärnnden har att utse namngivna personer som i nämndens ställe ffir

kvittera postftirsändelser (inklusive paket och värdefiirsåindelser),

mottagningsbevis och andra ftirsändelser som åir forknippade med

genomfìirandet av de allmänna valen.

Beredningens förslag
l. Valnämnden utser ftiljande personer attvar ftir sig i nåimndens ställe

kvittera mottagningsbevis, rek, ass och andra slag av fürsåindelser

som är ftirknippade med genomftirandet av de allmänna valen 2018-

09-09:

Utdragsbestyrkande / ExPedierat Signatur
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Bodens kommun
SammanträdesProtokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-15

Valnämnden

Michael Engström, Erika Sjöö, Maria Lindgren, Jan-Olov Bäcklund,

AnnaNilsso-n, Daniel Berg-h, Annchatrine Vikberg, Camilla Öhrvall,

Maria Johansson, Ingela Johansson

2. Rätten att kvittera fiirsändelser gäller till och med 2018-12-31

Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur
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Bodens kommun
SammanträdesProtokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-15

Valnämnden

övriga frågor
Anna-Karin Nylund, som nyss valts in i nämnden, undrar vilka forvåintningar

,oÀ fi*, pa n-ä."naens ledámOter och ersättare i form av praktiskt arbete i

samband med genomforandet av valet'

tvtaria Lindgreã redogör ftir uppgifter som nämnden brukar delta i.

Utdragsbestyrkande / Exped¡erat Signatur
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Bodens
kommun

Valnämnden
Närvaro och voteringslista
Datum

tî0tt { /J,do - l3,JfTid

$ $ $ $ $

LEDAMÖTER R:röstber
E:ersättare

JA / NEJ JA/NEJ JA / NEJ JA /NEJ JA /NEJ

S Michael Engström {
NS Erika Siöö ß

S Elsy Jansson R
MP Ida Ask

.7

IL

M Göran Höglund R

V Inger Vestman Arvesen
n
l4

SD Arne Gustaßson K

ERSATTARE

S Erland Lindström E

S Anna-Karin Nylund þ

L Bo Jakobsson

KD Kjell Larsson €
M Åke Karlsson rL
C Matilda Lundström €
SD Marita KofiäIl

Övriea

Jan-Olov Båiklund, sekreterare

14 o r,., L.\oi. ^.^
C",n,\,^ /7 a'//iac.1



Bodens
kommun

Sam manträdesarvode - Förtroendevalda

Nämnd/styrelse VALNAMNDEN

Underskrift näm ndsekreterare/ordförande:

;

)
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Persohnummer Namn Närvarande
oat: /f p¡ ¡ f
Kl from-tom:
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Ej rätt till
ersättning

Justerings
arvode

Antal körda
km tilloch
från mötet

Signatur
förtroende-
vald

19541 123-9030 Michael Enqström /

1 976091 9-8960 Erika SiöÖ t/ 14

I 95001 27-8968 Elsy Jansson
t/

19491221-1432 Göran Höqlund
/

10

19560722-8904 lnqer Vestman-Arvesen i/

19910606-2624 lda Ask

I 9490306-901 3 Arne Gustafsson

19460228-9078 Erland Lindström l'/

1 9660124-8948 Anna-Karin Nvlund t/

194206r8-9039 Kiell Larsson v/

'19480323-8916 Ake Carlsson '/

1 9870804-8940 Matilda Lundstrom
t/

19440703-8811 Bo Jakobsson 70

1 961 0927-8900 Marita Kofiäll
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Personalkontoret 2011-02-15 Camilla Sundqvist och Linda Ohrvall
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