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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 19 augusti 2010,  
 kl 13.00-14.30 

 
Beslutande Laila Furskog (s), ordförande 
 Henry Strömberg (s) 
 Ingrid Josefsson (m) 
 Ivar Keinström (ns) 
 Ove Haarala (v) 
  
Övriga deltagande Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg , nämndsekreterare 
 Mårten Hansson (fp), ej tjänstgörande ersättare 
       
Utses att justera Ingrid Josefsson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 23 augusti 2010, kl 16.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 46-53 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Laila Furskog  
 
 Justerande  
  Ingrid Josefsson  
 
 
  
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Valnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-08-19 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-08-24 Datum för anslags nedtagande 2010-09-15 
 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden i Gällivare  
 
Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg   
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 VN/2010:1  
 
§ 46 

Delgivningar  

 
Valnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 

1. Valnämnden: Valnämndens nyhetsbrev 2010:8, Dnr 2010:12 110 
 
2. Valnämnden: Valnämndens nyhetsbrev 2010:9, Dnr 2010:12 110 

 
3. Länsstyrelsen, Norrbotten: Beslut ang affischering i samband med de  
    allmänna valen den 19 september 2010, Norrbottens län, Dnr 2010:32 110 
 

Förslag till beslut 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delgivningar (skickas ej ut) 
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 VN/2010:3  

 
§ 47 

Valnämndens budgetuppföljning 2010  

 
Valnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen till och med juli månad 2010.  
 
Bakgrund 
Valnämnden har en driftbudgetram år 2010 på 354 000 kr. Till valnämndens budget 
tillkommer ett statsbidrag på 239 641 kr som Valmyndigheten betalar ut för kostnader 
avseende förtidsröstningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Till och med juli 2010 har 27 000 kr av valnämndens budget använts.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna budgetuppföljningen till och juli månad 2010.  
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 VN/2010:4  

 
§ 48 

Valfunktionärsorganisationen inför Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att uppdra till Ivar Keinström att söka ersättare för Elis Haapaniemi (ns) och  
Berit Haapaniemi (ns) 
 
att Jan-Erik Apelqvist (s), ersättare i Hedskolans valdistrikt går in som ordinarie leda-
mot i Hedskolans valdistrikt 
 
att Eida Ohlsson (m), ledamot i Nilivaara valdistrikt, ersätter Göran Larsson 
 
att Cecilia Larsson (m) ersättare i Nilivaara valdistrikt, ersätter Eida Ohlsson 
 
att Henrik Lehtipaalo (v) ledamot i Nilivaara valdistrikt, ersätter Tomas Persson 
 
att Alf Johansson (ns) ersättare i Nilivaara valdistrikt, går in som ordinarie ledamot i 
Nilivaara valdistrikt 
 
att delegera till ordförande i valnämnden att fram till valet den 19 september, besluta om 
eventuella  ändringar/kompletteringar i valfunktionärsorganisationen. 
 
Bakgrund 
Valnämnden har att bevaka valfunktionärslistan inför Val 2010. Till dagens sammanträ-
de har följande uppgifter inkommit: 
 
Elis Haapaniemi (ns), Hedskolans valdistrikt, har lämnat återbud 
Berit Haapaniemi (ns), Hedskolans valdistrikt, har lämnat återbud 
Göran Larsson (m), ordförande i Nilivaara valdistrikt, har lämnat återbud 
Tomas Persson (ns), vice ordförande i Nilivaara valdistrikt, har lämnat återbud 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att vid behov komplettera valfunktionärslistan.  
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Beslutsunderlag 
1. Valfunktionärslista 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  7 (12) 
 
 2010-08-19 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Valnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 VN/2010:29  

 
§ 49 

Komplettering av bemanning av röstmottagare i samband med förtidsröstning  

i Foajén, Förvaltningsbyggnaden och på landsbygden, samt komplettering av  

organisationen för utskrift av dubblettröstkort inför Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att komplettera förtidsröstmottagare med följande personer: 
 
Elisabeth Svensson 
Catrine Mattson 
 
att komplettera/revidera förtidsröstningen enligt följande: 
 
Nilivaara/Skaulo den 8 september, kl 17-18 och 19-20, Vivi Eriksson (ersätter Maria 
Söderström) 
 
Nilivaara/Skaulo den 15 september, kl 17-18 och 19-20, Catrine Mattsson (ersätter  
Maria Söderström) 
 
Kommunhuset ”Foajén” den 19 september, kl 10-12, Catrine Mattsson 
 
att komplettera organisationen för utskrift av dubblettröstkort med Elisabeth Svensson. 
 
Bakgrund 
Valnämnden har tidigare utsett personer för mottagande av förtidsröster. Behov finns av 
att komplettera med ytterligare röstmottagare, samt komplettering för utskrift av 
dubblettröstkort. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att komplettera med ytterligare röstmottagare. 
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 VN/2010:30  
 
§ 50 

Valnämndens arbete valhelgen inför Val 2010  

 
Valnämnden beslutar 
 
att fördela arbetet under valhelgen enligt följande: 
 
Sortering av inkomna förtidsröster, lördagen den 18 september 2010, kl 10.00: 
 
Laila Furskog 
Henry Strömberg 
Ingrid Josefsson 
Ove Haarala 
Mårten Hansson 
Ann-Katrin Karlsson 
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
Mats Nilsson 
 
Telefonmottagning av distriktens besked om ingångsättning på valdagen, söndagen 
den 19 september 2010: 
 
Ann-Katrin Karlsson 
 
Utkörning av förtidsröster vill samtliga valdistrikt söndagen den 19 september 
2010 enligt följande: 

 
Ingrid Josefsson och Annlie Markström  Ullatti, Hakkas och Nattavaara 
Ivar Keinström och Ann-Katrin Karlsson Nilivaara, Skaulo och Dokkas 
Henri Strömberg och G-B Taivalsaari-N  Gällivare, Malmberget och  

Koskullskulle 
 
Telefonmottagning av distriktens resultatrapporter söndagen den 19 september 
2010: 
 
Annelie Markström och Helena Morén 
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Mottagning av inlämnade röster på valnatten den 19 september 2010: 
 
Laila Furskog och Henry Strömberg 
Ann-Katrin Karlsson och Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg  
 
Bakgrund 
I samband med val 2010 finns följande uppgifter att genomföra under valhelgen den 18 
och 19 september 2010: 
 
Sortering av inkomna förtidsröster, lördagen den 18 september 2010  
 
Telefonmottagning av distriktens besked om ingångsättning på valdagen, söndagen den  
19 september 2010 
 
Utkörning av förtidsröster vill samtliga valdistrikt söndagen den 19 september 2010 
enligt följande: 
 
Ullatti, Hakkas och Nattavaara 
Nilivaara, Skaulo och Dokkas 
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle 
 
Telefonmottagning av distriktens resultatrapporter söndagen den 19 september 2010  
 
Mottagning av inlämnade röster på valnatten den 19 september 2010  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är utbetalning av arvoden till politiker, övertidsersättning för 
tjänstemän samt bilkostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utse politiker och tjänstemän för ovanstående arbetsuppgifter. 
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 VN/2010:31  

 
§ 51 

Transport av valsedlar till Länsstyrelsen i Luleå  

 
Valnämnden beslutar  
 
att Laila Furskog och Henry Strömberg transporterar valsedlar till Länsstyrelsen  
måndagen den 20 september och onsdagen den 22 september 2010.  
 
Bakgrund 
Valnämnden har att transportera valsedlar till Länsstyrelsen måndagen den 20 septem-
ber och onsdagen den 22 september 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är politiska arvoden, samt bilkostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utse två politiker för transport av valsedlar till Länsstyrelsen i Luleå, måndagen den 
20 september och onsdagen den 22 september 2010.  
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 VN/2010:10  

 
§ 52 

Valnämndens sammanträden hösten 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att hålla sammanträden hösten 2010 enligt följande: 
 
onsdagen den 15 september 2010, kl 09.00  
söndagen den 19 september 2010, kl 07.30 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att se över sammanträdesdatum för valnämnden hösten 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sammanträden innebär politiska arvoden. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att se över sammanträdesdatum inför hösten 2010. 
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 VN/2010:24  

 
§ 53 

Tolkservice på språken finska och meänkieli i samband med Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att utse Minna Wesa som tolk i språken finska och meänkieli i samband med val 2010.  
 
Bakgrund 
Valnämnden har tidigare beslutat om tolkservice på språken finska och meänkieli i 
samband med Val 2010. Berit Haapaniemi har lämnat återbud för uppdraget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ersättning för tolkservice utgår med motsvarande ersättning för politiskt heldagsarvode, 
vilket är 650 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utse Minna Wesa som tolk i språken finska och meänkieli i samband med val 2010.  
 
 
 
 
  
 


