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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 25 mars 2010,  
kl 10.00 – 11.00 

 
Beslutande Laila Furskog (s), ordförande 
 Henry Strömberg (s) 
 Ingela Abrahamsson (v) 
 Ivar Keinström (ns) 
 
Övriga deltagande Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg , nämndsekreterare 
       
 
Utses att justera Henry Strömberg 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 29 mars 2010, kl 10.00 
 
Underskrifter Sekreterare §§ 11-20 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
 Ordförande 
  Laila Furskog  
 
 Justerande  
  Henry Strömberg  
 
 
 
  
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Valnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2010-03-25 
 

Datum för anslags uppsättande 2010-03-30 Datum för anslags nedtagande 2010-04-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden i Gällivare  
 
Underskrift  
 Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg   
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 VN/2010:1  
 
§ 11 

Delgivningar  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
1. Valmyndigheten: Nyhetsbrev 2010:1, Valet närmare sig, Dnr 2010:12 110 
 
2. Valmyndigheten: Nyhetsbrev 2010:2, Statistik röstberättigade, Dnr 2010:12 110 
 
3. Valmyndigheten: Statsbidrag till kommunerna avseende förtidsröstning, Val 2010,  
    Dnr 2010:2 110 
 
4. Valmyndigheten: Partivalsedlar för övriga partier som kommunen ska distribuera  
    valet 2010, Dnr 2010:16 110 
 
Förslag till beslut 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delgivningar (skickas ej ut) 
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 VN/2010:3  

 
§ 12 

Valnämndens budgetuppföljning 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen för februari 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 februari 2010 har 5 762 kr av valnämndens budget använts.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2010.  
 
Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk rapport januari – februari 2010  
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 VN/2010:17  

 
§ 13 

Valnämndens budget 2011-2013  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att driftbudgetramen för valnämnden avseende perioden 2011 – 2013 föreslås enligt 
följande: 
 
År 2011 29 000 kr 
År 2012 29 000 kr 
År 2013  29 000 kr 
 
Bakgrund 
Förslag till driftbudgetram för valnämnden avseende perioden 2011 – 2013 föreligger 
enligt följade: 
 
År 2011  29 000 kr 
År 2012  29 000 kr 
År 2013 29 000 kr 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Under perioden 2011 – 2013 finns inga val inplanerade, varför inga större ekonomiska 
konsekvenser kan förutses. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att driftbudgetramen för valnämnden avseende perioden 2011 – 2013 föreslås enligt 
följande: 
 
År 2011  29 000 kr 
År 2012  29 000 kr 
År 2013 29 000 kr 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till driftbudgetram för valnämnden 2011 - 2013 
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 VN/2010:4  
 
§ 14 

Valfunktionärsorganisationen inför Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att uppdatera valfunktionärslistan enligt inkomna förslag. (Se bilaga 1) 
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 21 januari 2010 § 4 beslutat att uppdra till respektive parti att upp-
datera listan för valfunktionärer inför Val 2010, samt att uppdateringen ska vara val-
kansliet tillhanda senast den 19 mars 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att uppdatera valfunktionärslistan enligt inkomna förslag. 
 
Beslutsunderlag 
1. Förslag till reviderad valfunktionärslista 
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 VN/2010:5  

 
§ 15 

Vallokaler och öppethållningstider Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att vid 2010-års val hålla följande öppettider vid respektive valdistrikt och lokal: 
 
Bäcken  kl 08.00-20.00 
Dokkas  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Gunilla  kl 08.00-20.00 
 
Gällivare   kl 08.00-20.00 
Hakkas  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Heden  kl 08.00-20.00 
 
Hjortronet  kl 08.00-20.00 
Koskullskulle kl 08.00-20.00 
Malmsta  kl 08.00-20.00 
 
Maria  kl 08.00-20.00 
Nattavaaraby  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Nilivaara  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
 
Sjöparken  kl 08.00-20.00 
Soutojärvi  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Tallbacka  kl 08.00-20.00 
 
Ullatti  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Välkomma  kl 08.00-20.00 
 
att anta Gunillaskolans gymnastiksal som vallokal vid 2010-års val 
 
att anta lokalen Träffpunkt PRO Nattavaara som vallokal vid 2010-års val. 
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Bakgrund 
Valnämnden har den 21 januari 2010 § 5 beslutat att vid 2010-års val planera för följan-
de öppettider vid respektive valdistrikt och lokal: 
 
Bäcken  kl 08.00-20.00 
Dokkas  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Gunilla  kl 08.00-20.00 
 
Gällivare   kl 08.00-20.00 
Hakkas  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Heden  kl 08.00-20.00 
 
Hjortronet  kl 08.00-20.00 
Koskullskulle kl 08.00-20.00 
Malmsta  kl 08.00-20.00 
 
Maria  kl 08.00-20.00 
Nattavaaraby  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Nilivaara  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
 
Sjöparken  kl 08.00-20.00 
Soutojärvi  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Tallbacka  kl 08.00-20.00 
 
Ullatti  kl 09.00-13.00, 17.00-20.00 
Välkomma  kl 08.00-20.00 
 
Valnämnden har också beslutat att se över möjliga lokaler på Gunillaskolan och i  
Nattavaara by. 
 
Kommunen har haft ett samråd med länsstyrelsen angående begränsning av öppettiderna 
enligt ovan. Länsstyrelsen avstyrker Gällivare kommuns förslag att begränsa öppetti-
derna i vissa vallokaler på valdagen den 19 september 2010.   
 
Besök på Gunillaskolan och Nattavaara by är planerade den 22 mars 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Begränsade öppettider kan innebära ändrade kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Beslutsunderlag 
1. Protokoll Valnämnden 100121 § 5 
2. Länsstyrelsens beslut angående samråd avseende öppettider i vallokaler i Gällivare  
    kommun 
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 VN/2010:6  

 
§ 16 

Förtidsröstning inför Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att ej anordna förtidsröstningslokaler i LKAB och Aitik med anledning av den säkerhet 
som måste finnas på dessa områden 
 
att ej anordna förtidsröstningslokal på Välkommaskolan med anledning av att förtids-
röstningslokal finns i Välkommaskolans lokaler 
 
att anta lokalen Träffpunkt PRO Nattavaara som förtidsröstningslokal vid 2010-års val. 
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 21 januari 2010 § 6 beslutat bl a att se över möjligheter att anordna 
förtidsröstning i LKAB, Aitik samt på Välkommaskolan. Förtidsröstningslokal i Natta-
vaara by behöver också ses över, eftersom den tidigare lokalen i Nattavaara ej är i bruk. 
 
Kontakt har tagits med LKAB och Aitik angående möjligheter att anordna förtidsröst-
ning på nämnda arbetsplatser. Både LKAB och Aitik har genom sina respektive repre-
sentanter avböjt förtidsröstning på dessa arbetsplatser med främsta anledning av den 
säkerhet som måste finns på dessa områden.  
 
När det gäller möjlighet till förtidsröstning för Välkommaskolans elever konstateras det 
att Malmbergets bibliotek som har inplanerad förtidsröstning ligger i samma lokaler 
som Välkommaskolan.  
 
Besök kommer att göras i Nattavaara den 22 mars 2010 för att se över en lämplig för-
tidsröstningslokal där. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att ej anordna förtidsröstningslokaler i LKAB och Aitik med anledning av den säkerhet 
som måste finnas på dessa områden 
 
att ej anordna förtidsröstningslokal på Välkommaskolan med anledning av att förtids-
röstningslokal finns i Välkommaskolans lokaler 
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 VN/2010:14  

 
§ 17 

Hantering av förtidsröster vid Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att anta nedan nämnda förslag till instruktion för hantering av inkomna förtidsröster. 
 
Bakgrund 
Varje valnämnd skall utarbeta lokala instruktioner för hantering av inkomna förtidsrös-
ter. 
  
Förslag föreligger till instruktion för hantering av inkomna förtidsröster enligt följande: 
 
Röstmottagningen avslutas för dagen 
 
Töm uppsamlingslådan, räkna antalet inlämnade röster och kontrollera antalet röster 
mot väljarförteckningen. Rösterna till den egna kommunen läggs i ett omslag och rös-
terna till annan kommun läggs i ett annat omslag. Sätt gällande väljarförteckning och 
protokoll i omslaget med röster till den egna kommunen.  
 
Skriv kommun, datum, röstställe, innehåll, antalet röster och underteckna ”omslaget”.   
 
Försändelsen transporteras av två behöriga röstmottagare till valnämndens kansli. 
 
Försändelserna öppnas av behörig befattningshavare på valnämndens kansli, rösterna 
räknas och antalet antecknas. Kontrollera varje röst mot väljarförteckningen. 
 
Statistik för mottagna förtidsröster registreras snarast.  
 
Inkomna röster till annan kommun ska paketeras i postens emballage och snarast över-
lämnas till Företagscenter av behörig befattningshavare.  
 
Inlämnade röster till kommunen sorteras i lådor för respektive valdistrikt. Lådorna för-
varas säkert fram till valdagen då lådorna distribueras till valdistrikten av behöriga be-
fattningshavare och politiker från valnämnden.    
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Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anta förslag till instruktion för hantering av inkomna förtidsröster. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  14 (16) 
 
 2010-03-10 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Valnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 VN/2010:15  

 
§ 18 

Kommunala bud i samband med Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att ej inrätta kommunala bud i samband med Val 2010. 
 
Bakgrund 
Kommunen har möjlighet att utse kommunala bud. Det innebär att en eller två personer 
åker ut till väljare och tar med sig väljarens röster. Kommunala budet måste, liksom alla 
andra bud, lämna in rösterna i en röstningslokal för förtidsröstning eller i väljarens val-
lokal. Rösterna får inte gå direkt i kommunens administration av förtidsröster utan att ha 
tagits emot av en röstmottagare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
att utse kommunala bud innebär ekonomiska konsekvenser i form av ersättning till de 
kommunala buden, samt reskostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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 VN/2010:18  

 
§ 19 

Förstärkning av personella resurser i samband med Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att uppdra till personalenheten att se över möjligheter av förstärkning av de personella 
resurserna i samband med valarbetet inför 2010 års val.  
 
Bakgrund 
Det har visat sig att det finns behov av att utöka de personella resurserna i samband med 
valarbetet inför en ny mandatperiod.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Valmyndigheten betalar till kommunerna ut ett statsbidrag som ska ersätta extra kostna-
der i samband med förtidsröstningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att uppdra till personalenheten att se över möjligheter av förstärkning av de personella 
resurserna i samband med valarbetet inför 2010 års val.  
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  16 (16) 
 
 2010-03-10 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Valnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
 VN/2010:10  

 
§ 20 

Anmälan till informationsmöte på Länsstyrelsen, samt avbokning av ett planerat  

sammanträde för valnämnden  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att anmäla Laila Furskog, Ivar Keinström, Ann-Katrin Karlsson och Gun-Britt  
Taivalsaari-Nyberg till Länsstyrelsens informationsträff den 27 april 2010 
 
att avboka valnämndens sammanträde den 22 april 2010.  
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen har inkommit med dagar för informationsträff inför Val 2010. Länsstyrel-
sen kommer att hålla information den 22 och den 27 april 2010. Valnämnden avser att 
anmäla två politiker och två tjänstemän till Länsstyrelsens informationsträffen i Luleå.   
 
Förslag föreligger att avboka valnämndens inplanerade sammanträde den 22 april 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är kostnader för resa och arvoden till politiker. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ugdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anmäla Laila Furskog, Ivar Keinström, Ann-Katrin Karlsson och Gun-Britt  
Taivalsaari-Nyberg till Länsstyrelsens informationsträff den 27 april 2010 
 
att avboka valnämndens sammanträde den 22 april 2010.  
 
 
 
 
  
 


