KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

Plats och tid:

Kommunstyrelsens sessionssal, Kristallen, Kiruna, kl. 10:00-10:15

Beslutande:

Se särskild närvaroförteckning

Övriga deltagare:

Ärenden:

§§ 30-34

Sekreterare:

__________________________________________________
Kristoffer Baas

Ordförande:

__________________________________________________
Thore Johansson (C)

Justerare:

__________________________________________________
Harald Ericson (S)

__________________________________________________
Mirja Niva (C)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunstyrelsen, Kiruna kommun

Sammanträdesdatum:

2022-08-31

Datum när anslaget
sätts upp:

2022-08-31

Datum när anslaget
tas ner:

2022-09-22

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen, Kristallen, Kiruna

Underskrift:

__________________________________________________
Kristoffer Baas

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA
VALNÄMNDEN

NÄRVARANDE

VN

VN

R = Röstberättigad
ersättare

§

§

2022-08-31, kl. 10:00-10:15

JA

LEDAMÖTER
C

Thore Johansson

I

C

Kenneth Paulsson

-

Bo Ek

-

M

Elisabeth Andersson

I

S

Harald Ericson

I

S

Majken Klippmark

-

FI

Lisa Forsberg

-

SJVP

Justerare

ERSÄTTARE
C

IR

Rune Lans
Justerare

IR

C

Mirja Niva

M

Rickhard Lantto

-

M

Mattias Abrahamsson

-

V

Sten Stridsman

S

Jan Sydberg

S

Sten Karppinen

IR
IR

INSYNSPOLITIKER
KD

Peter Stenberg

-

SL

Per-Gustav Idivuoma

-

SD

Mats Fredlund

-

KIP

Lilly Rönnebro

-

NEJ

JA

NEJ

Valnämnden, 2022-08-31
Sida

KALLELSE

1(1)

Datum

Kommunledningskansliet

2022-08-24

Kristoffer Baas,
kristoffer.baas@kiruna.se

Valnämnden
kallas härmed till sammanträde onsdagen den 31 augusti 2022
kl. 10:00 på/i Kommunstyrelsens sessionssal för att behandla
följande ärenden:
Ärende
1.

Anteckningar

Godkännande av dagordning
Dnr 2022-00538 119

2.

Information från valansvarig
Dnr 2022-00576 111

3.

Förordnande av röstmottagare i vallokal
Dnr 2022-00781 111

4.

Revidering av riktlinjer för valsedlars placering i
valsedelställ
Dnr 2022-00655 111

5.

Anmälan av delegationsbeslut

Thore Johansson
ordförande

Kristoffer Baas
Kommunsekreterare

Efter sammanträdet kommer en utbildning hållas för
valnämnden gällande genomförande av
uppsamlingsräkningen
Utrymningsväg från kommunstyrelsens sessionssal
Från kommunstyrelsens sessionssal finns två utrymningsvägar, den bakre dörren leder in
in i personalmatsalen. Från plan 4 är närmaste trapphus E. Går man ner för stora trappan
kommer man till trapphus B, C och D som finns i yttercirkeln. Återsamling vid besöksparkeringen.

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

§ 30
Godkännande av dagordning
Valnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

dagordningen godkänns

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

2022-00576

Information från valansvarig
Valnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kristoffer Baas, kommunledningsförvaltningen föredrar i rubricerat ärenden.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i arbetsutskottet
av

Thore Johansson (C)

att

informationen läggs till handlingarna

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

111

Sida
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KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

2022-00781

Sida
4

111

Förordnande av röstmottagare till vallokal
Valnämnden beslutar
att

föreslagna personer enligt bilaga 1 förordnas som röstmottagare till vallokal

att

valnämndens ordförande under får delegation att förordna röstmottagare till vallokal under
perioden 2022-09-01 – 2022-09-11

att

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att dela in röstmottagare i vallokaler samt utse
ordförande och vice ordförande för varje vallokal

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-08-23 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
Vallagen 3 kap. 5 § anger att röstmottagare förordnas av valnämnden. Som röstmottagare får endast
den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget.
I Kiruna kommun har utbildning för röstmottagare i vallokal genomförts 16, 17 och 18 augusti.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att samtliga deltagare som genomgått utbildningen och
därefter gjort valmyndighetens kunskapstest med godkänt resultat föreslås förordnas som
röstmottagare till vallokal, se bilaga 1.
Ytterligare utbildningar för röstmottagare i vallokal genomförs under vecka 36.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämndens ordförande får delegation att därefter
förordna röstmottagare till vallokal enligt villkor att röstmottagare genomgått valadministrationens
utbildning och därefter lämnat in ett godkänt testresultat på Valmyndighetens kunskapstest.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

föreslagna personer enligt bilaga 1 förordnas som röstmottagare till vallokal

att

valnämndens ordförande under får delegation att förordna röstmottagare till vallokal under
perioden 2022-09-01 – 2022-09-11

att

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att dela in röstmottagare i vallokaler samt utse
ordförande och vice ordförande för varje vallokal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
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§ 32, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

2022-00781

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

kommunledningsförvaltningens förslag bifalls

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

111

Sida
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KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-31

§ 33

2022-00655

Sida
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Revidering riktlinjer för valsedlars placering i valsedelställ
Valnämnden beslutar
att

anta reviderade riktlinjer för valsedlars placering i valsedelsställ

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-08-23 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
2010-05-31 § 15 antog valnämnden riktlinjer för valsedlars placering i valsedelställ. Riktlinjerna
reviderades av valnämnden 2022-06-20 § 18. Kommunledningsförvaltningen bedömer att de antagna
riktlinjerna behöver revideras ytterligare för att tydliggöra placeringen av blanka valsedlar. Syftet är att
säkerställa att alla valsedlar placeras på ett likvärdigt sätt.
Kommunförvaltningen förslår att ändringar görs på sidan 4 gällande valsedelställ för de namnvalsedlar
som partierna själva lämnar in till röstmottagningsstället. Förändringarna innefattar bild 3 på sidan 4.
Förslagna ändringar är:
I varje valsedelställ placeras valsedlarna i lodrät bokstavsordning med början i valsedelställets övre
vänstra hörn och i den främsta raden placeras blanka valsedlar, se bild 3.
Partibeteckning
Partibeteckning
A
B
C
…

Blanka valsedlar

Blanka valsedlar

Blanka valsedlar

Bild 3. Illustration av valsedlarnas ordning i ställen för namnvalsedlar och ”övriga partiers”
valsedlar. Ett valsedelställ för respektive val.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

revidering av riktlinjer för valsedlars placering i valsedelställ fastställs enligt bilaga 1

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

anta reviderade riktlinjer för valsedlars placering i valsedelsställ

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Anmälan av delegationsbeslut
Valnämnden beslutar
att

lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Följande delegationsbeslut avser punkt 7.8 Besluta på nämndens vägnar om justering av öppettider i
förtidsröstningslokal.
Dnr

Beskrivning

2022-00573

Fastställande av öppettider för förtidsröstning i Kattuvuoma, Vuosko och Kebnekaise fjällstation

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

