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 VN/2010:1  
 
§ 35 

Delgivningar  

 
Valnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 

1. Valmyndigheten: Valmyndighetens nyhetsbrev 2010:5, Dnr 2010:12 110 
2. Valmyndigheten: Valmyndighetens nyhetsbrev 2010:6, Dnr 2010:12 110  
3. Valmyndigheten: Valmyndighetens nyhetsbrev 2010:7, Dnr 2010:12 110 
 

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

 
§ 36 

Valnämndens budgetuppföljning 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att godkänna budgetuppföljningen till och maj 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 maj 2010 har 15 885 kr av valnämndens budget använts.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att godkänna budgetuppföljningen till och maj månad 2010.  
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 VN/2010:4  

 
§ 37 

Valfunktionärsorganisationen Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att utse Mårten Hansson som vice ordförande i valdistriktet Gällivare (Kommunhuset), 
bilaga 1. 
 
att i samband med utskick av valfunktionärslistan ta bort de fyra sista siffrorna i person-
numret på de utsedda valfunktionärerna.  
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 20 maj 2010 § 23 reviderat befintlig valfunktionärslistan inför Val 
2010. Detta efter inkomna uppgifter från partier. Det finns fortfarande kompletteringar 
att göra i valfunktionärslistan.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att komplettera valfunktionärslistan för att fylla upp tomma platser.  
 
Beslutsunderlag 
1. Reviderad valfunktionärslista 
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 VN/2010:26  

 
§ 38 

Placering av valsedlar i vallokal och röstmottagningslokal Val 2010  

 
Valnämnden beslutar 
 
att följa Valmyndighetens rekommendationer för placering av valsedlar i vallokaler och 
röstningsolokaler, bilaga 2. 
 
Bakgrund 
Valmyndigheten uppmanar respektive valnämnd att fatta beslut om hur valsedlarna ska 
placeras i vallokaler och röstningslokaler. Detta med anledning av att en person har an-
mält en valnämnd till Justitieombudsmannen (JO) i samband med valet 2009, för att inte 
följa gällande lagstiftning avseende placering av valsedlar (VL 8 kap 2 §) 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att följa Valmyndighetens rekommendationer för placering av valsedlar i vallokaler och 
röstningsolokaler, bilaga 1 
 
Beslutsunderlag 
1. Vallagen 8 kap 2 § 
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 VN/2010:27  

 
§ 39 

Utbildning för ordförande och vice ordförande i valdistrikten Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att anordna en utbildningskväll för ordförande och vice ordförande i valdistrikten  
 
att utbildningskvällen förläggs till måndagen den 30 augusti 2010, kl 18.00 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att anordna en utbildningskväll för ordförande och vice ordförande i 
valdistrikten inför Val 2010.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för en utbildningskväll är arvode till deltagarna samt kostnader för lokal och 
förtäring. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anordna en utbildningskväll för ordförande och vice ordförande i valdistrikten  
 
att utbildningskvällen förläggs till måndagen den 30 augusti 2010, kl 18.00 
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 VN/2010:28  

 
§ 40 

Utbildning av röstmottagare Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att sammankalla röstmottagare avseende mottagning av förtidsröster i kommunhuset 
(Foajén) onsdagen den 18 augusti 2010, kl 10.00 för utbildning 
 
att sammankalla röstmottagare avseende mottagning av förtidsröster på Malmbergets 
Bibliotek fredagen den 27 augusti 2010, kl 08.00. 
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att utbilda röstmottagare avseende mottagning av förtidsröster inför 
Val 2010. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utbildning av tjänstemän på ordinarie arbetstid innebär inga extra ekonomiska konse-
kvenser.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga ekonomiska konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att sammankalla röstmottagare avseende mottagning av förtidsröster i kommunhuset 
(Foajén) onsdagen den 18 augusti 2010, kl 10.00 för utbildning 
 
att sammankalla röstmottagare avseende mottagning av förtidsröster på Malmbergets 
Bibliotek fredagen den 27 augusti 2010, kl 08.00. 
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 VN/2010:29  

 
§ 41 

Mottagare av förtidsröster Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att nämna personer har behörighet att ta emot förtidsröster i samband med Val 2010. 
 
Bakgrund 
Valnämnden har att besluta om vilka som har behörighet att ta emot förtidsröster. 
 
Förslag föreligger att följande personer har behörighet att ta emot förtidsröster i sam-
band med Val 2010: 
 
Anneli Markström 
Ann-Katrin Karlsson 
Helena Morén 
Mats Nilsson 
Vivi Eriksson 
Maria Kvarnström Söderström 
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg 
Håkan Henriksson 
XXXX 
Liselotte Lagnestig 
Anneli Nilsson 
Annelill Wallin 
Leif Pääjärvi 
Greta Eriksson 
Britta Pilestedt 
Anita Åkemalm 
Eva Larsson 
Anna-Stina Johansson 
Hilkka Horsma 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att ovan nämna personer har behörighet att ta emot förtidsröster i samband med Val 
2010 
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 VN/2010:6  

 
§ 42 

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

byggnaden inför Val 2010  

 
att anta bemanningsplan avseende förtidsröstning i Foajén, Förvaltningsbyggnaden 
 
att återkomma med namn på den person som ska anställas på heltid för förtidsröstning i 
Foajén, Förvaltningsbyggnaden 
 
att utsedda röstmottagare kan byta tider mellan varandra om det uppstår hinder vid  
någon fastställd tid.   
 
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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Förslag till bemanningsplan föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bemanning för personal utanför ordinarie arbetstid innebär extra kostnader i form av 
övertidsersättning och bemanning av politiker innebär utbetalning av politiska arvoden. 
Valmyndigheten betalar ut ett statsbidrag som är avsett för kostnader som uppstår i 
samband med förtidsröstning.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anta bemanningsplan avseende förtidsröstning i Foajén, Förvaltningsbyggnaden 
 
att återkomma med namn på den person som ska anställas på heltid för förtidsröstning i 
Foajén, Förvaltningsbyggnaden 
 
att utsedda röstmottagare kan byta tider mellan varandra om det uppstår hinder vid nå-
gon fastställd tid.   
 
Beslutsunderlag 
1. Bemanningsplan 
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 VN/2010:6  

 
§ 43 

Komplettering av röstmottagare i samband med förtidsröstning på landsbygden 

inför Val 2010  

 
Valnämnden beslutar  
 
att utse Ingrid Josefsson som röstmottagare i Dokkas och Ullatti den 6 och 13 september 
2010.  
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 20 maj 2010 § 26 beslutat att utse röstmottagaren på landsbygden 
enligt  följande dagar och tider: 
 
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 
     
Valnämnden har också utsett Brittmari Sandvärn och Helena Morén som ersättare till 
förtidsröstningen på landsbygden. 
 
Valnämnden har att komplettera med politisk representation i Dokkas och Ullatti den  
6 och 13 september 2010.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Bemanning av personal utanför ordinarie arbetstid innebär extra kostnader i form av 
övertidsersättning och bemanning av politiker innebär utbetalning av politiska arvoden. 
Valmyndigheten betalar ut ett statsbidrag som är avsett för kostnader som uppstår i 
samband med förtidsröstning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utse politisk representation avseende röstmottagare i Dokkas och Ullatti den 6 och 13 
september 2010.  
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 VN/2010:7  

 
§ 44 

Komplettering av röstmottagare i samband med förtidsröstning på institutioner  

inför Val 2010   

 
Valnämnden beslutar  
 
att utse Ingrid Josefsson som röstmottagare vid institutionsröstningen på Hedgården och 
Enen den 12 september 2010 
 
att utse XXXX som röstmottagare vid institutionsröstningen på Lövberga och Gunilla-
hem den 12 september 2010.  
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 20 maj 2010 § 27 beslutat att utse röstmottagare avseende förtids-
röstning på institutionerna enligt följande: 
 
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 
 
Valnämnden har att komplettera med politisk representation på Hedgården/Enen och 
Lövberga/Gunillahem, samt ersättare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bemanning av personal utanför ordinarie arbetstid innebär extra kostnader i form av 
övertidsersättning och bemanning av politiker innebär utbetalning av politiska arvoden. 
Valmyndigheten betalar ut ett statsbidrag som är avsett för kostnader som uppstår i 
samband med förtidsröstning. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
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Förslag till beslut 
att utse politisk representation avseende röstmottagare på Hedgården/Enen och Lövber-
ga/Gunillahem den 12 september 
 
att utse ersättare avseende röstmottagning på institutioner den 12 september.  
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 VN/2010:6  

 
§ 45 

Utökande öppettider i förtidsröstningslokalen, Malmbergets bibliotek  

 
Valnämnden beslutar  
 
att utöka öppettiderna på Malmbergets bibliotek fredagarna 3, 10 och 17 september mel-
lan kl 10.00 – 14.00 
 
Bakgrund 
Valnämnden har den 21 januari 2010 § 6 beslutat om tider avseende förtidsröstning in-
för Val 2010. De beslutade öppettiderna i förtidsröstningslokalen på Malmbergets  
bibliotek följer Malmbergets biblioteks öppettider. Biblioteket i Malmberget har utökat 
sina öppettider genom att ha öppet på fredagar också mellan kl 10.00 – 14.00.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att utöka öppettiderna på Malmbergets bibliotek fredagarna 3, 10 och 17 september mel-
lan kl 10.00 – 14.00 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll Valnämnden 100121 § 6 
 
 
 
 
  
 


