
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (26) 
 
 2010-05-20  
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Valnämnden 
 

     
|Utdragsbestyrkande 
| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, torsdagen den 20 maj 2010,  
 kl 10.00-11.00 
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 Ordförande 
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 BEVIS 
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 VN/2010:1  
 
§ 21 

Delgivningar  

 
Valnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 

1. Valmyndigheten: Nyhetsbrev 2010:3, Dnr 2010:12 110 
2. Valmyndigheten: Nyhetsbrev 2010:4, Dnr 2010:12 110 

 
Förslag till beslut 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
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 VN/2010:3  

 
§ 22 

Valnämndens budgetuppföljning 2010  

 
Valnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen för mars 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 förtids-röstningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Till och med mars 2010 har 8 376 kr av valnämndens budget använts.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna budgetuppföljningen för mars månad 2010.  
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 VN/2010:4  

 
§ 23 

Valfunktionärsorganisation Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att ändra valfunktionärslistan enligt följande: 
 
Bäcken  XXXX, ersättare, strykes, XXXX, ersättare, tillkommer 
 
Dokkas  XXXX, ersättare, strykes 

 XXXX och XXXX, ersättare, tillkommer 
 
Gunillask  XXXX, ersättare, strykes, XXXX, ersättare, tillkommer 
 
Hakkas  XXXX, ersättare, strykes, XXXX, ersättare,  

 tillkommer 
 
Heden  XXXX, ersättare, strykes, XXXX, ersättare, tillkommer 
 
Malmsta  XXXX, ersättare, strykes, XXXX, ersättare, tillkommer 
 
Sjöparken  XXXX, ersättare, strykes (flyttad till Malmsta, (XXXX,  

 ersättare, tillkommer 
Välkomma  XXXX, ersättare, strykes (flyttad till Gunillaskolan), XXXX,  

 ersättare, tillkommer 
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 10 mars 2010 § 14 reviderat befintlig valfunktionärslistan inför 
Val 2010. Detta efter inkomna uppgifter från respektive parti. Det finns fortfarande 
kompletteringar att göra i valfunktionärslistan.   
 
Förslag till ändringar i valfunktionärslistan har inkommit till dagens sammanträde. (Bi-
laga 1). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att komplettera valfunktionärslistan för att fylla upp tomma platser.  
 
Beslutsunderlag 
1. Reviderad valfunktionärslista 
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 VN/2010:18  

 
§ 24 

Förstärkning av personella resurser i samband med Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att i samarbete med personalavdelningen rekrytera en resurs på heltid för tiden  
16 augusti 2010 – 17 september 2010 under förutsättning att Gällivare kommun  
finansierar uppkommen kostnad 
 
att rekrytera en resurs på halvtid för tiden 1 september 2010 – 17 september 2010  
 
att kostnaden för resursen på halvtid belastar statsbidraget för förtidsröstningen för Val 
2010  
 
Bakgrund 
Det har visat sig att det finns behov av att utöka de personella resurserna i samband med 
valarbetet 2010. Med anledning av detta har valnämnden den 10 mars 2010 § 19 beslu-
tat att uppdra till personalavdelningen att se över möjligheter att förstärka de personella 
resurserna till valarbetet.  
 
Förslag föreligger att genom personalavdelningen sätta in en resurs på heltid under tiden  
16 augusti 2010 – 17 september 2010, samt en resurs på halvtid under tiden 1 september 
2010 – 17 september 2010. Dessa resurser ska i första hand vara behjälpliga vid förtids-
röstningen i Foajén, i kommunhuset.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Resursen på heltid finansieras av Gällivare kommun och resursen på halvtid finansieras 
av statsbidraget för förtidsröstningen. Kostnaden som belastar statsbidraget för förtids-
röstningen är ca 185 kr/tim inkl personalomkostnad och semesterersättning. Den totala 
kostnaden för en resurs från och med den 1 september 2010 – 17 september 2010 på 
halvtid är ca 10 000 kr. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att i samarbete med personalavdelningen rekrytera en resurs på heltid för tiden  
16 augusti 2010 – 17 september 2010 under förutsättning att Gällivare kommun finansi-
erar uppkommen kostnad 
 
att rekrytera en resurs på halvtid för tiden 1 september 2010 – 17 september 2010  
 
att kostnaden för resursen på halvtid belastar statsbidraget för förtidsröstningen för Val 
2010  
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 VN/2010:6  

 
§ 25 

Bemanning av röstmottagare i samband med förtidsröstning i Foajén, Förvaltnings- 

byggnaden inför Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att utse personer som bemannar förtidsröstningslokalen i Förvaltningsbyggnaden,  
Foajén under tiden 1 september 2010 – 19 september 2010 för nedan nämnda tider 
 
att utse ersättare till förtidsröstning i Förvaltningsbyggnaden, Foajén. 
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 21 januari 2010 § 6 beslutat att genomföra förtidsröstning i  
Förvaltningsbyggnaden, Foajén följande dagar och tider:  
 
Vecka 35 (1-3 september 2010)  
 
Onsdag  kl 10-12, 13-15  
Torsdag  kl 10-12, 13-15 
Fredag  kl 10-12, 13-15 
 
Vecka 36 (6-10 september 2010) 
 
Måndag  kl 10-12, 13-15 
Tisdag  kl 10-12, 13-15, 18-20 
Onsdag  kl 10-12, 13-15 
Torsdag  kl 10-12, 13.15, 18-20 
Fredag  kl 10-12, 13-15 
 
Vecka 37 (13-19 september 2010) 
 
Måndag  kl 10-12, 13-15 
Tisdag  kl 10-12, 13-15, 18-20 
Onsdag  kl 10-12, 13-15 
Torsdag  kl 10-12, 13-15, 18-20 
Fredag  kl 10-12, 13-15 
Lördag  kl 10-12, 13-15 
Söndag  kl 10-12 
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Arbete pågår med att se över möjligheter att rekrytera två personer som kan arbeta som 
röstmottagare under vardagarna och på dagtid. Behov finns av att komplettera dessa två 
personer med ytterligare personer som hjälper till i röstmottagningslokalen, samt att utse 
tjänstemän och politiker som röstmottagare på kvällstid och helg. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Valmyndigheten betalar ut ett statsbidrag som ska täcka kostnader avseende förtidsröst-
ning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utse personer som bemannar förtidsröstningslokalen i Förvaltningsbyggnaden, Foa-
jén under tiden 1 september 2010 – 19 september 2010 under ovan nämnda tider 
 
att utse ersättare till förtidsröstning i Förvaltningsbyggnaden, Foajén. 
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 VN/2010:6  

 
§ 26 

Bemanning av röstmottagare i samband med förtidsröstning på landsbygden inför  

Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att utse en politiker och två tjänstemän som bemannar förtidsröstning på landsbygden 
enligt dagar och tider enligt följande: 
 
Koskullskulle Henry Strömbeg 
8/9 och 15/9  Anneli Markström  
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
Nattavaara och Hakkas Laila Furskog (6/9) 
6/9 och 13/9  Ingela Abrahamsson (13/9) 
  Anneli Markström (6/9) 
  Ann-Katrin Karlsson (13/9) 
  Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg  
 
Dokkas och Ullatti Vivi Eriksson 
6/9 och 13/9  Håkan Henriksson 
  (återkommer om politisk representation) 
 
Nilivaara och Skaulo Ivar Keinström 
8/9 och 15/9  Ann-Katrin Karlsson 

Maria Kvarnström Söderström 
     
att utse Brittmari Sandvärn och Helena Morén som ersättare till förtidsröstningen på 
landsbygden. 
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 21 januari 2010 § 6 beslutat att genomföra förtidsröstning på 
landsbygden följande dagar och tider: 
 
Koskullskulle 
Vecka 36, onsdag (8 september 2010)  kl 18-20 
Vecka 37, onsdag (15 september 2010) kl 18-20  
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Nattavaara Hakkas 
 
Vecka 36, måndag (6 september 2010) kl 17-18 kl 19-20 
Vecka 37, måndag (13 september 2010) kl 19-20 kl 17-18 
 
   Dokkas Ullatti 
 
Vecka 36, måndag (6 september 2010) kl 17-18 kl 19-20 
Vecka 37, måndag (13 september 2010) kl 19-20 kl 17-18 
 
   Nilivaara Skaulo 
 
Vecka 36, onsdag (8 september 2010) kl 17-18 kl 19-20 
Vecka 37, onsdag (15 september 2010) kl 19-20 kl 17-18 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Valmyndigheten betalar ut ett statsbidrag som ska täcka kostnader avseende förtidsröst-
ningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utse en politiker och två tjänstemän som bemannar förtidsröstning på landsbygden 
enligt dagar och tider ovan.  
 
att utse ersättare till förtidsröstningen på landsbygden. 
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 VN/2010:7  

 
§ 27 

Bemanning av röstmottagare på institutioner den 12 september 2010  

 
Valnämnden beslutar 
 
att utse två politiker och en tjänsteman till förtidsröstning på institutionerna enligt föl-
jande: 
 
Hedgården/Enen  Ivar Keinström 
   (återkommer med ytterligare politisk repr) 
   Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
Lövberga/Gunillahem  Henry Strömberg 
   (återkommer med ytterligare politisk repr) 
   Ann-Katrin Karlsson 
 
Älvgården/Gällivare sjukhus Laila Furskog 
   Brittmari Sandvärn 
   Anneli Markström 
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 21 januari 2010 § 7 beslutat att genomföra förtidsröstning på  
institutioner  söndagen den 12 september 2010 följande platser och tider: 
 
Hedgården, Gällivare   kl 13.00 – 14.00 
Enen, Gällivare  kl 15.00 – 16.00 
 
Lövberga, Malmberget  kl 13.00 – 14.00 
Gunillahem, Malmberget  kl 15.00 – 16.00 
 
Älvgården, Gällivare   kl 13.00 – 14.00 
Gällivare sjukhus  kl 15.00 – 16.00 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Valmyndigheten betalar ut ett statsbidrag som ska täcka kostnader avseende förtidsröst-
ning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att utse två politiker och en tjänsteman till förtidsröstning på institutionerna enligt tider 
ovan. 
 
att utse ersättare till förtidsröstning på institutionerna 
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 VN/2010:19  

 
§ 28 

Behöriga mottagare av valsedelsförsändelser inför Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att utse följande tjänstemän som har fullmakt för att ta emot valsedelsförsändelser inför 
Val 2010: 
 
Ann-Katrin Karlsson 
Anneli Markström 
Helena Morén 
Mats Nilsson 
Vivi Eriksson 
Maria Kvarnström Söderström 
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
Lars Silfwerplats 
Tommy Wåhlström 
Jean Eriksson 
Bernd Lass 
 
Bakgrund 
I samband med val inkommer valsedelsförsändelser till kommunen. Tjänstemän i den 
egna kommunen som tar emot valsedelsförsändelser ska ha fullmakt för detta.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utse följande tjänstemän som har fullmakt för att ta emot valsedelsförsändelser inför 
Val 2010: 
 
Ann-Katrin Karlsson 
Anneli Markström 
Helena Morén 
Mats Nilsson 
Vivi Eriksson 
Maria Kvarnström Söderström 
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Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
Lars Silfwerplats 
Tommy Wåhlström 
Jean Eriksson 
Bernd Lass 
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 VN/2010:20  

 
§ 29 

Organisation avseende utskrift av dublettröstkort  

 
Valnämnden beslutar  
 
att utse följande personer som har behörighet att skriva ut dubblettröstkort: 
 
Ann-Katrin Karlsson 
Anneli Markström 
Helena Morén 
Mats Nilsson 
Vivi Eriksson 
Maria Kvarnström Söderström 
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
 
Bakgrund 
Valnämnden har att utse en organisation för utskrift av dubblettröstkort. Detta med an-
ledning av att personer har tappat eller på annat sätt ej har tillgång till sitt röstkort ska 
kunna få ett nytt röstkort. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utse följande personer som har behörighet att skriva ut dubblettröstkort: 
 
Ann-Katrin Karlsson 
Anneli Markström 
Helena Morén 
Mats Nilsson 
Vivi Eriksson 
Maria Kvarnström Söderström 
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
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 VN/2010:21  

 
§ 30 

Fullmakt för hämtning av förtidsröster från Posten inför Val 2010  

 
Valnämnden beslutar 
  
att utse följande personer som har fullmakt att hämta förtidsröster från Posten AB: 
 
Ann-Katrin Karlsson 
Anneli Markström 
Helena Morén 
Mats Nilsson 
Vivi Eriksson 
Maria Kvarnström Söderström 
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
Lars Silfwerplats 
Tommy Wåhlström 
Jean Eriksson 
Bernd Lass 
 
Bakgrund 
Röster som inkommer senare än valdagen den 19 september 2010 ska hanteras och räk-
nas i samband med ”Onsdagsräkningen” den 22 september 2010. Dessa röster hämtas 
av valkansliets personal från Posten AB, onsdagen den 22 september 2010 kl 08.30. För 
detta fordras fullmakt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utse följande personer som har fullmakt att hämta förtidsröster från Posten AB: 
 
Ann-Katrin Karlsson 
Anneli Markström 
Helena Morén 
Mats Nilsson 
Vivi Eriksson 
Maria Kvarnström Söderström 
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Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
Lars Silfwerplats 
Tommy Wåhlström 
Jean Eriksson 
Bernd Lass 
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 VN/2010:22  

 
§ 31 

Överenskommelse med Posten för avseende 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att överenskommelsen med Posten AB innehåller följande: 
 
att Posten AB levererar förtidsröster samt budröster genom lantbrevbärare till Gällivare 
kommun den 10 september 2010 och den 17 september 2010. Rösterna lämnas till röst-
mottagare i Förvaltningsbyggnaden, Gällivare, Förtidsröstningslokalen (förvaltnings-
byggnadens foajé), ingång Föreningsgatan. Lokalen är bemannad dagtid mellan  
kl 10.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00 
 
att Posten AB förvarar förtidsrösterna på ett betryggande sätt 
 
att Gällivare kommun ombesörjer att hämta eventuella förtidsröster inkomna till Posten 
i Gällivare till ”Onsdagsräkningen” den 22 september 2010. Hämtningen sker från Pos-
ten AB i Gällivare den 22 september 2010 senast kl 08.30  
 
att förtidsröster som ska till annan kommun inlämnas till Företagscenter för vidarebe-
fordran till gällande kommun följande datum: 8/9, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 17/9 och 20/9 
 
Bakgrund 
Kontakter har tagits med Posten AB för överenskommelse angående hantering av valse-
delsförsändelser för Gällivare kommun inför Val 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att överenskommelsen med Posten AB innehåller följande: 
 
att Posten AB levererar förtidsröster samt budröster genom lantbrevbärare till Gällivare 
kommun den 10 september 2010 och den 17 september 2010. Rösterna lämnas till röst-
mottagare i Förvaltningsbyggnaden, Gällivare, Förtidsröstningslokalen (förvaltnings-
byggnadens foajé), ingång Föreningsgatan. Lokalen är bemannad dagtid mellan  
kl 10.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  22 (26) 
 
 2010-05-20 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Valnämnden 
   

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 

 
att Posten AB förvarar förtidsrösterna på ett betryggande sätt 
 
att Gällivare kommun ombesörjer att hämta eventuella förtidsröster inkomna till Posten 
i Gällivare till ”Onsdagsräkningen” den 22 september 2010. Hämtningen sker från Pos-
ten AB i Gällivare den 22 september 2010 senast kl 08.30  
 
att förtidsröster som ska till annan kommun inlämnas till Företagscenter för vidarebe-
fordran till gällande kommun följande datum: 8/9, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 17/9 och 20/9 
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§ 32 

Onsdagsräkning i samband med Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att genomföra ”Onsdagsräkning” den 22 september 2010 i Förvaltningsbyggnaden,  
rum 1 i Gällivare  
 
att ”Onsdagsräkningen” startar kl 09.00 
 
att för sent inkomna förtidsröster hämtas av utsedd personal från Posten AB kl 08.30 
den 22 september 2010.  
 
Bakgrund 
Valnämnden har att genomföra ”Onsdagsräkning” i samband med Val 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
”Onsdagsräkningen” är en förrättning för valnämnden och innebär kostnader för 
arvoden och eventuellt lokalkostnad. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar.  
 
Förslag till beslut 
att genomföra ”Onsdagsräkning” den 22 september 2010 i Förvaltningsbyggnaden, rum 
1 i Gällivare  
 
att ”Onsdagsräkningen” startar kl 09.00 
 
att för sent inkomna förtidsröster hämtas av utsedd personal från Posten AB kl 08.30 
den 22 september 2010.  
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§ 33 

Annonsering i samband med Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att annonsering sker i Kometen 19 augusti, 26 augusti och 2 september 2010 
 
att annonsering sker i NSD och Kuriren 24 augusti 2010  
 
att annonsering om förtidsröstning och valskjutsar sker i Kiruna annonsblad den  
26 augusti 2010 för information till väljare som tidigare tillhört Fjällnäs valdistrikt   
 
att information läggs ut på Gällivare kommuns ”Hemsida” på internet 
 
att informationen på ”Hemsidan” också läggs ut på minoritetsspråken. 
 
Bakgrund 
Annonsering inför Val 2010 kommer att ske om bl a valskjutsar, röstningslokaler och 
onsdagsräkning.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna är annonskostnader och översättning till minoritets-
språk. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att annonsering sker i Kometen 19 augusti, 26 augusti och 2 september 2010 
 
att annonsering sker i NSD och Kuriren 24 augusti 2010  
 
att annonsering om förtidsröstning och valskjutsar sker i Kiruna annonsblad den 26 au-
gusti 2010 för information till väljare som tidigare tillhört Fjällnäs valdistrikt   
 
att information läggs ut på Gällivare kommuns ”Hemsida” på internet 
 
att informationen på ”Hemsidan” också läggs ut på minoritetsspråken. 
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Beslutsunderlag 
1. Annonsmanus 
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§ 34 

Tolkservice i samband med Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att tillhandahålla tolkservice på språken finska, meänkieli och samiska i samband med 
Val 2010 
 
att utse XXXX som tolk för språken finska och meänkieli och XXXX som tolk i samis-
ka i samband med Val 2010  
 
att ersättning för tolkservice utgår med motsvarande ersättning för politiskt hel-
dagsarvode, vilket är 650 kr. 
  
Bakgrund 
I samband med tidigare val har kommunen tillhandahållit tolkservice på valdagen. Detta 
för att underlätta eventuella språkförbistringar som har kunnat uppstå i valdistrikten. 
Den tolkservice som har tillhandahållits har varit finska, meänkieli och nordsamiska.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tolkservice innebär kostnader till anlitade personer. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar 
 
Förslag till beslut 
att tillhandahålla tolkservice på språken finska, meänkieli och samiska i samband Val 
2010.  
 
 
 
 
 
  
 


