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Datum då anslaget såtts upp

Förvaringsplats för protokollet

Bodens kommun Sammantrådesdatum

2018-03-05

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, kl 13.00 - 13.45

Ledamöter
Se närvarolista sidan 2

Tjänstg0rande ersättare
Se närvarolista sidan 2

Ersättare

Se närvarolista sidan 2
Tjänstepersoner
Se nårvarolista sidan 2
0vriga
Se närvarolista sidan 2

Göran Höglund

A, plan 4, torsdag 2018-03-05 kl 14.00

Sa m ma nträdes proto kol I

Side

1(10)

Paragrafer 16 - 19ll^l.
Erika Sjöö

ANSLAG/BEVIS
Protokollet år justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag.
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdatum

2018-03-05

Sida
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Valnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

TjänstgÖrande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstepersoner

Erika Sjöö
Elsy Jansson
Göran Höglund
lnger Vestman Arvesen

Anna-Karin Nylund
Bo Jakobsson

Kjell Larsson
Ake Carlsson

Jan-Olov Bäcklund
Maria Lindgren

Tommy Lindvall
föredragande u nder rapporten om säkerhetsarbete

övriga

4'T'
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Valnämnden

Bodens kommun

Ärendelista

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

201 8-03-05

$16
$17
$ l8

Rapport: säkerhetsarbete

Arvoden ftir röstmottagare

Ordning i och omkring vallokal
- Utdelning av material
- Förvaring och exponering av valsedlar
Information om aktuella partier, kandidater m m$le

Utdragsbestyrkande / Expedierat "'vT r



Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2018-03-05

Val av justerande

Beslut
l. Valnåimnden utser Göran Höglund att justera dagens protokoll

tillsammans med vice ordftiranden Erika Sjöö som leder dagens
sammanträde.
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Valnämnden

Utdragsbestyrkande / Expedierat S¡gnatur
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-05
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Valnämnden

s 16 Rapport: säkerhetsarbete

Beslut
Valnåimnden beslutar godkänna rapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunens säkerhetsansvarige Tommy Lindvall informerar om
planeringen av såikerhetsarbetet inftir och i samband med valets
genomftirande.

Beredningens förslag
l. Valnämnden godkÈinner rapporten.

q{¡'



Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun SammantrË¡desdatum

201 8-03-05

Fastställande av arvoden för röstmottagare

Beslut
1. Valnåimnden fastställer arvoden enligt Erika Sjöös yrkande:

Sida

6(10)

Valnämnden

s 17

Utbildning

Rö stmottagning grundarvode

Ordftirande/vice ordftirande

Förberedelser och efterarbete i
vallokal ( 1 -2 personer/distrikt)

Arvode vid ftirtidsröstning eller
ambulerande röstmottagning

Valnåimndens arbete i samband med
röstmottagning och rösträkning

Förlorad arbetsftirtj änst

Reseersättning

350 kr/tillftille

Tjåinstgöring heldag (över 6
timmar): 1 800 krltillfÌille

Vid tjÈinstgöring kortare tid än 6
timmar utgår halvt arvode: 900
kr/tillfrille

1 000 kr/tillfrille utöver grundarvode

250 k/tillfälle

175 kr/timme

För valdagen utgår ersättning med
200 kr/timme. Övriga dagar utgår
ersättning med 175 kr/timme.

Ingen särskild ersättning utgår

Ersättning utgår i samband med
röstmottagning med högsta skattefria
belopp (f n 18.50 kr/mil för egen bil)
mot reseräkning ftir körsträcka
överstigande 20 km.

Beskrivning av ärendet
Valnåimnden har att fastställa arvoden fiir röstmottagarc i samband med
utbildning och övrig tjåinstgöring.

Följ ande arvoden ftireslås :

Utbildning 350 kr/tillfrlle

Röstmottagning grundarvode 1jåinstgöring heldag (över 6
timmar): I 800 kr/tillfìille

Utdragsbestyrkande / Expedierat 'W u¡'



Bodens kommun

Ordffirande/vice ordfü rande

Förberedelser och efterarbete i
vallokal ( I -2 personer/distrikt)

Arvode vid ftirtidsröstning eller
ambulerande rö stmottagning

Valnämndens arbete i samband med
röstmottagning och röstråikning

Förlorad arbetsftirtj änst

Reseersättning

Sam manträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

201 8-03-0s

Vid tjänstgöring kortare tid tin 6
timmar utgår halvt arvode: 900
kr/tillfille

I 000 kitillfÌille utöver grundarvode

250 kr/tillfÌille

175 kr/timme

För valdagen utgår ersättning med
200 kr/timme. Övriga dagar utgår
ersättning med 150 kr/timme.

Ingen såirskild ersättning utgår

Ersättning utgår i samband med
röstmottagning med högsta skattefria
belopp (f n 18.50 kr/mil för egen bil)
mot reseräkning ftir körsträcka
överstigande 20 km.

Sida

7(r 0)

Valnämnden

Beredningens förslag
l. Valnåimnden beslutar fastställa arvoden enligt redovisat fürslag.

Yrkanden vid sammanträdet
Erika Sjöö yrkar att fürslaget justeras så att normalersättningen till
valnåimnden höjs fran 150 till 175 kr/timme ftir att överensståimma med
arvodet vid ambulerande röstmottagning. I övrigt enligt beredningens
ftirslag.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sam manträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-03-05

Sida
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Valnämnden

s 18 Ordning i och omkring vallokaler

Beslut
Valnämnden beslutar enligt beredningens ftirslag:

1. Att fastställa ordningsregler enligt ftireliggande ftirslag.

2. Att alla typer av valsedlar ska ftirvaras i neutrala ytterftirpackningar
nåir de lagras i vallokalerna.

3. Att fastställa ftireslagen ordning ftir valsedlar i valsedelsställ.

Beskrivning av ärendet
Bestämmelser ftir valets genomftirande flrnns i vallagen. Inom lagens ramar
kan valnåimnden fastställa lokala regler.

Beredningen füreslår valnämnden besluta

- Att politiskt kampanjmaterial, exempelvis partimärken/-symboler,
blommor, affischer, flaggor eller liknande rir ftirbjudna inne i alla
vallokaler och inom 10 meter från respektive ingång (ytterdörr).
Förbudet omfattar även utdelning av kampanjmaterialinom samma
område. Valsedlar betraktas ej som kampanjmaterial.

- Förbudet gäller från 30 minuter ftire röstmottagningens början till 30
minuter efter röstmottagningens avslutande.

- Valsedlar som inte placerats i ställ lagras i neutrala ftirpackningar.

- Röstmottagama ombesörjer att partimarkerade valsedlar placeras i
ställ i alfabetisk ordning, nedifran och upp i stället, enligt den
partibeteckning som anmälts till valmyndigheten. Längst fram i
stället placeras blanka valsedlar.
Vid behov fortsätter ordningen i ¡terligare ställ till dess att samtliga
partier fatt plats.

Exempel på ordning

Parti D ril<sdag Parti D kommun Parti D region

Parti C riksdag Parti C kommun Parti C region

Parti B rilcsdag Parti B kommun Parti B region

Parti A riksdag Parti A knmmun Parti A region

Blanka riksdag Blankø kommun Blanka region

(ì

,L,7
U

utd / Expedierat

ry



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammantrådesdatum

2018-03-05
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Valnämnden

Röstmottagama anvisar plats ftir placering av partiemas
namnvalsedlar. Valsedlarna placeras i samma ordning som beskrivs
ovan.

Beredningens förslag
I . Valnåimnden beslutar fastställa ordningsregler enligt ftireliggande

ftirslag.

2. Valnåimnden beslutar att allatyper av valsedlar ska fürvaras i neutrala
ytterftirpackningar nåir de lagras i vallokalema.

3. Valnämnden beslutar fastställa ftireslagen ordning ftir valsedlar i
valsedelsställ.

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

201 8-03-05
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Valnämnden

s re lnformation om anmälda partier och
kandidater

Beslut
l. Valnämnden beslutar enligt beredningens fürslag att hänvisa till

valmyndighetens webbplats ftir information om anmälda partier och
kandidater som lämnat samtycke.

Beskrivning av ärendet
Det kan ftirvåintas ett stort intresse fran allmåinhet och media kring vilka
partier som anmält sitt deltagande i valet i Bodens kommun samt vilka
kandidater som lämnat samtycke. För att eliminera felkällor ftireslås att
valnåimnden beslutar håinvisa alla informationssökande till valmyndighetens
webbplats val.se.

Beredningens förslag
1. ValnËimnden beslutar att håinvisa till valmyndighetens webbplats ftir

information om anmälda partier och kandidater som lämnat
samtycke.

å,

Utdragsbestyrkande / Expedierat ",tW



Bodens
kommun

Närvaro och vote ringslista
Valnämnden

Datum
7otî-03-ùí

Tid
17n" - 13Y J

$ $ $ $ $

LEDAMÖTER R:röstber
E:ersättare

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

S Michael Engström

NS Erika Siöö

S Elsy Jansson

MP Ida Ask

M Göran Höglund t/

V Inger Vestman Arvesen

SD Ame Gustafsson

ERSATTARE

S Erland Lindström

S Anna-Karin Nylund K

L Bo Jakobsson Á'

KD Kiell Larsson

M Åke Karlsson v
C Matilda Lundström

SD Marita Kofìäll

Övrisa

Jan-Olov Bäklund, sekreterare

)


