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 VN/2010:1  
 
§ 1 

Delgivningar  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Bakgrund 

1. Länsstyrelsen: Ändrad valdistriktsindelning i Gällivare kommun,  
            Dnr 2009:39 110 
 
2. Valmyndigheten: Valmyndighetens nyhetsbrev 2009:12, Dnr 2009:1 110 

 
3. Valmyndigheten: Valmyndighetens nyhetsbrev 2009:13, Dnr 2009:1 110 

 
4. Sveriges Radio: Enkät angående kommunernas EU-valbudget,  

                  Dnr 2009:38 110 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att lägga delgivningarna med beaktande till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Delgivningar (skickas ej ut) 
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 VN/2010:2  

 
§ 2 

Valnämndens budget 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att driftbudgetramen år 2010 är 354 000 kr, samt 29 000 kr för år 2011 och 29 000 kr år 
2012 
 
att anta förslag till verksamhetsplan för åren 2010-2012. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat den 5 oktober 2009 § 117 om en driftbudgetram för 
valnämnden år 2010 med 354 000 kr. Kommunfullmäktige har också beslutat om en 
budgetplan för år 2011 med 29 000 kr och för år 2012 med 29 000 kr. 
 
Valnämnden har att fastställa en verksamhetsplan för åren 2010-2012. Förslag till verk-
samhetsplan för nämnda period föreligger.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förutom kommunens fastställda driftbudgetram lämnar Valmyndigheten ett statsbidrag 
avsett för kostnader i samband med förtidsröstningen. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att driftbudgetramen år 2010 är 354 000 kr, samt 29 000 kr för år 2011 och 29 000 kr år 
2012 
 
att anta förslag till verksamhetsplan för åren 2010-2012. 
 
Beslutsunderlag 
1. Protokoll kommunfullmäktige 091005 § 117 
2. Förslag till verksamhetsplan åren 2010-2012 
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 VN/2010:11  

 
§ 3 

Valnämndens bokslut 2009  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att komplettera verksamhetsberättelsen under rubriken ”Styrkortets måluppfyllelse” 
med ”Att öka valdeltagandet till 80 % vid 2010-års val” (vid 2006-års val var valdelta-
gandet 75,6%) 
 
att i övrigt lägga redovisningen avseende valnämndens bokslut för år 2009 med  
godkännande till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Valnämnden har genomfört val till Europaparlementet år 2009. Till detta har valnämn-
den haft en driftbudget på 249 000 kr, samt ett statsbidrag på 231 518 kr avseende för-
tidsröstning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bokslutet visar ett överskott för år 2009. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att lägga redovisningen avseende valnämndens bokslut för år 2009 till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
1. Bokslutshandlingar 2009 
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 VN/2010:4  

 
§ 4 

Valfunktionärsorganisation inför Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att uppdra till respektive parti att uppdatera listan för valfunktionärer inför val 2010 
 
att uppdateringen ska vara valkansliet tillhanda senast den 19 mars 2010. 
 
Bakgrund 
Valfunktionärsorganisationen inför val 2010 måste uppdateras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att uppdra till respektive parti att uppdatera listan för valfunktionärer inför val 2010 
 
att uppdateringen ska vara valkansliet tillhanda senast den 19 mars 2010. 
 
Beslutsunderlag 
1. Brev till partierna 
2. Nu gällande lista över valfunktionärsorganisation 
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 VN/2010:5  

 
§ 5 

Vallokaler och öppethållningstider Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att vid 2010-års val planera för 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 se över möjliga lokaler på Gunillaskolan och i Nattavaara by. 
 
Bakgrund 
Enligt Vallagen 4 kap 21 § ska en vallokal vara öppen för röstning avseende ordinarie 
val mellan klockan 08.00 och 20.00. Om väljarna i ett valdistrikt ändå har tillräckligt 
goda möjligheter att rösta, får kommunen bestämma att de öppettider som sägs i första 
stycket skall begränsas för en viss vallokal. En vallokal måste dock alltid vara öppen för 
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aktuellt val minst mellan klockan 09.00 och 13.00 samt mellan klockan 17.00 och 
20.00.  
 
Om kommunen avser att begränsa öppethållandet i en vallokal, skall kommunen samrå-
da med länsstyrelsen innan den beslutar i saken. Kommunen skall ange varför den gjort 
bedömningen att väljarna får tillräckligt goda möjligheter att rösta trots begränsningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Begränsade öppettider kan innebära ändrade kostnader. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att vid 2010-års val planera för följande öppettider vid respektive valdistrikt och lokal: 
 
Bäcken  kl 08.00-20.00 
Dokkas  kl 08.00-20.00 
Gunilla  kl 08.00-20.00 
 
Gällivare   kl 08.00-20.00 
Hakkas  kl 08.00-20.00 
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 08.00-20.00 
Nilivaara  kl 08.00-20.00 
 
Sjöparken  kl 08.00-20.00 
Soutojärvi  kl 08.00-20.00 
Tallbacka  kl 08.00-20.00 
 
Ullatti  kl 08.00-20.00 
Välkomma  kl 08.00-20.00 
 
Beslutsunderlag 
1. Vallagen 4 kap 21 § 
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 VN/2010:6  
 
§ 6 

Förtidsröstning inför Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att genomföra förtidsröstning inför val 2010, under tidsperioden 1 september 2010 –  
19 september 2010 följande dagar och tider: 
 
Malmbergets bibliotek  
Vecka 35 (1-2 september 2010) 
 
Onsdag  kl 10-15 
Torsdag  kl 10-15 
 
Vecka 36 (6-9 september 2010) och vecka 37 (13-16 september 2010) 
 
Måndag  kl 10-19 
Tisdag   kl 10-15 
onsdag  kl 10-15 
torsdag  kl 10-15 
 
Gällivare, Förvaltningsbyggnaden foajén  
 
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 
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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 
 
Koskullskulle 
Vecka 36, onsdag (8 september 2010)  kl 18-20 
Vecka 37, onsdag (15 september 2010) kl 18-20  
 

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 
 
att se över förtidsröstningslokal i Nattavaara by 
 
att kontakta LKAB och Boliden Aitik avseende möjligheter att anordna förtidsröstning i 
deras lokaler 
 
att bevilja 10 000 kr till Biblioteket i Malmberget som ersättning för personalkostnader 
för utökad bemanning i samband med förtidsröstningen 
 
att se över hur bemanningen i Gällivare, Förvaltningsbyggnaden foajén ska lösas 
 
att vid ett senare sammanträde utse politiker och tjänstemän avseende förtidsröstningen 
på landsbygden 
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att översända valmaterial till Kiruna kommun för att möjliggöra förtidsröstning i Kiru-
na. 
 
Bakgrund 
Kommunerna har ansvar för förtidsröstning. Enligt Vallagen 10 kap 2 § får förtidsröst-
ningen påbörjas i röstningslokaler som en kommun har anordnat tidigast den artonde 
dagen före valdagen, vilket innebär den 1 september inför val 2010. Röstmottagningen 
får pågå i en röstningslokal som en kommun har anordnat till och med valdagen.  
 
Förslag föreligger att anordna förtidsröstning på följande platser: 
 
Biblioteket i Malmberget 
Förvaltningsbyggnaden i Gällivare  
Koskullskulle  
Nattavaara 
Hakkas 
Dokkas  
Ullatti 
Nilivaara 
Skaulo 
 
Förslag föreligger också att se över möjligheter att anordna förtidsröstning i LKAB, 
Aitik samt på Välkommaskolan.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förtidsröstningen innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen. Valmyndigheten 
betalar ut statsbidrag till kommunerna avseende förtidsröstning.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Genom att anordna en förtidsröstningslokal på Välkommaskolan, möjliggörs det att 
lättare nå ungdomar som har rätt att rösta. 
 
Förslag till beslut 
att genomföra förtidsröstning inför val 2010, under tidsperioden 1 september 2010 –  
19 september 2010 följande dagar och tider: 
 
Malmbergets bibliotek  
Vecka 35 (1-2 september 2010) 
 
Onsdag  kl 10-15 
Torsdag  kl 10-15 
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Vecka 36 (6-9 september 2010) och vecka 37 (13-16 september 2010) 
 
Måndag  kl 10-19 
Tisdag   kl 10-15 
onsdag  kl 10-15 
torsdag  kl 10-15 
 
Gällivare, Förvaltningsbyggnaden foajén  
 
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 
 
Koskullskulle 
Vecka 36, onsdag (8 september 2010)  kl 18-20 
Vecka 37, onsdag (15 september 2010) kl 18-20  
 

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 
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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 
 
att se över möjligheter att anordna förtidsröstning i LKAB, Aitik samt på Välkom-
maskolan  
 
att översända valmaterial till Kiruna kommun för att möjliggöra förtidsröstning i Kiru-
na. 
 
Beslutsunderlag 
1. Vallagen 10 kap 2 § 
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 VN/2010:7  

 
§ 7 

Förtidsröstning på institutioner inför val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar 
 
att förtidsröstning på institutioner sker söndagen den 12 september 2010  
 
att genomföra förtidsröstning på institutioner enligt följande: 
 
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 
 
att vid ett senare sammanträde utse politiker och tjänstemän avseende förtidsröstning på 
institutionerna 
 
Bakgrund 
Kommunerna har i samband med tidigare val ansvarat för genomförande av förtidsröst-
ning på institutioner. Förslag föreligger att genomföra förtidsröstning på följande insti-
tutioner: 
 
Hedgården, Gällivare  
Enen, Gällivare 
Lövberga, Malmberget 
 
Gunillahem, Malmberget 
Älvgården, Gällivare  
Gällivare sjukhus 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förtidsröstning på institutioner innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen. Val-
myndigheten betalar statsbidrag till kommunerna avseende förtidsröstning.  
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Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att förtidsröstning på institutioner sker söndagen den 12 september 2010  
 
att genomföra förtidsröstning på institutioner enligt följande: 
 
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 
 
att utse politiker och tjänstemän avseende förtidsröstning på institutionerna 
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 VN/2010:8  

 
§ 8 

Valskjutsar i samband med Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar 
 
att väljare boende utanför tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle och som 
är i behov av skjuts till vallokalen den 19 september 2010 skall ha möjlighet att inkom-
ma till valnämnden och begära skjuts 
 
att om möjligt samordna önskemål av valskjutsar.  
 
Bakgrund 
I samband med tidigare år har väljare som är boende utanför tätorterna Gällivare, 
Malmberget och Koskullskulle och är i behov av skjuts till vallokalen på valdagen kun-
nat begära skjuts. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Valskjutsar innebär ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att väljare boende utanför tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle och som 
är i behov av skjuts till vallokalen den 19 september 2010 skall ha möjlighet att inkom-
ma till valnämnden och begära skjuts 
 
att om möjligt samordna önskemål av valskjutsar.  
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 VN/2010:9  

 
§ 9 

Arvode till valfunktionärer vid 2010-års val  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att arvode till valfunktionärerna utgår enligt gällande regler för kommunens förtroende-
valda under en tjänstgöringstid av 10 timmar (helt dagarvode är 650 kr, halvt dagarvode 
är 450 kr) 
 
att tid överstigande 10 timmar ersätts med ett arvode av 81 kr/timme 
 
att ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt erhåller dessutom ett fast 
arvode om 350 kr/vardera. I arvodet ingår att iordningställa lokalerna före och efter va-
let 
 
att förtroendevald som kan styrka förlorad arbetsförtjänst och förlorad semesterförmån 
föranledd av förtroendeuppdraget, erhåller ersättning för den förlorade förmånen per 
dag 
 
att icke tjänstgörande ersättare ej skall ha rätt till arvode.  
 
Bakgrund 
Vid tidigare val har valnämnden haft följande arvoderingsregler: 
 
att arvode till valfunktionärerna utgår enligt gällande regler för kommunens förtroende-
valda under en tjänstgöringstid av 10 timmar (helt dagarvode är 650 kr, halvt dagarvode 
är 450 kr) 
 
att tid överstigande 10 timmar ersätts med ett arvode av 81 kr/timme 
 
att ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt erhåller dessutom ett fast 
arvode om 350 kr/vardera. I arvodet ingår att iordningställa lokalerna före och efter va-
let 
 
att förtroendevald som kan styrka förlorad arbetsförtjänst och förlorad semesterförmån 
föranledd av förtroendeuppdraget, erhåller ersättning för den förlorade förmånen per 
dag 
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att icke tjänstgörande ersättare ej skall ha rätt till arvode.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arvode innebär ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
att anta ovan nämnda arvoderingsregler vid 2010-års val.  
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§ 10 

Valnämndens sammanträden inför Val 2010  

 
Beslut 
 
Valnämnden beslutar  
 
att inför 2010-års val planera in sammanträden enligt följande: 
 
torsdagen den 25 mars 2010, kl 10.00 
torsdagen den 22 april 2010, kl 10.00 
torsdagen den 20 maj 2010, kl 10.00 
torsdagen den 17 juni 2010, kl 10.00 
torsdagen den 12 augusti 2010, kl 10.00  
 
Bakgrund 
Förslag föreligger att se över sammanträdesdatum inför val 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 val 2010. 
 
 
 
 
  
 


