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och tjänstgörande 
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Gösta Bodén (S) 
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Wivi-Anne Mulk (SV) 

  
  
    
Övriga Marcus Sjaggo, sekreterare 
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Tid och plats för  
Justering: Protokollet justeras digitalt senast måndagen 9 februari 2022 
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 Ordförande............................................................................................ 
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 Justerande............................................................................................ 
  Wivi-Anne Mulk (SV) 
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Underskrift: ....................................................................................................................... 
 Marcus Sjaggo 
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2  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 10   
 
 Godkännande av föredragningslistan 
 
                          Valnämnden beslutar 
  

att godkänna föredragningslistan. 
 ____________ 
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§ 11 
 

Val av justerare 
 
Valnämnden beslutar  
 
att till justerare utse Wivi-Anne Mulk (SV), samt 

 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 9 maj 
2022. 

  ____________  
 
Överläggningar i valnämnden 
 
Valnämnden beslutar utse Wivi-Anne Mulk (SV) till justerare.  
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§ 12 Dnr 2021:1192 
 
Vallokaler 
 
Valnämnden beslutar 
 
att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Vuollerim: Biblioteket 

 ____________ 
 
Ärendet 

  
Lokaler för val ska kunna uppfattas av väljarna som värdemässigt neutrala 
och därför bör inte lokaler som har anknytning till politiska och religiösa 
organisationer användas 
 
Under allmänna valet 2018 så använde Jokkmokks östra och västra 
valdistrikt Östra skolan som vallokal. I Vuollerim användes Biblioteket och i 
Porjus Laponiaporten. 
 
Vallokalerna ska som regel vara öppna mellan kl. 08.00-20.00. Kommunen 
får begränsa öppettiderna om möjligheterna för röstning ändå är goda. 
Samråd måste dock hållas med länsstyrelsen och vallagen ställer krav att 
som minsta öppettider är 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Valnämnden har att bestämma vilka vallokaler som ska användas på 
valdagen och om samråd ska hållas med länsstyrelsen om valnämnden 
vill begränsa öppettiderna. Vid allmänna valet 2018 så begränsades 
öppettiderna i Porjus till klockan 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
Förslagsvis så kan öppettiderna begränsas i Porjus till klockan 09.00-
13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Det som var nytt i och med valet till Europaparlamentet 2019 är att 
Vallagen ändrats så att valsedlarna numera ska skyddas från insyn när 
väljarna tar dem. Det ställer helt andra krav på utformningen av  
vallokalerna än tidigare. Vid valet till Europaparlamentet var det inget 
större problem då det dels är färre som röstar och dels är mycket färre 
valsedlar än vid allmänna valet. Av de vallokaler som används i 
Jokkmokks kommun så kan det främst ställa till problem för vallokalen  
biblioteket i Vuollerim som är ganska trång. Där finns det dock ett bra 
alternativ i form av Folkets Hus. 
 
Det stora frågetecknet när det gäller vallokaler inför allmänna valet 2022 är 
dock Östra skolan som är vallokal för valdistrikten Jokkmokks Östra och 
Jokkmokks Västra. Östra skolan ska under 2022 genomgå en omfattande 
ombyggnation och det är osäkert om det går att hålla ett val där i 
september. För säkerhetsskull så måsta andra alternativ övervägas och  
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5  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12- fortsättning 
 
troligen användas. De lokaler som i sådana fall skulle kunna vara 
alternativ är Bokenskolan och Folkets Hus, eventuell Västra skolan också 
men även den ska också byggas om under 2022. 
 
Valnämnden beslutade 2021-12-20, § 4. 
 
Att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Porjus: Laponiaporten 
 
att valnämnden utreder om det går att ha biblioteket i Vuollerim som 
vallokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från insyn, 
 
att valnämnden utreder alternativ till vallokal i Jokkmokk i stället för Östra 
skolan, 
 
att vallokalerna i Jokkmokk och Vuollerim ska vara öppna klockan 08.00-
20.00, samt 
 
att hålla samråd med länsstyrelsen för att vallokalen i Porjus ska vara 
öppen klockan 09.00-13.00 samt 17.00–20.00. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
Valhandläggarna kommer att besöka biblioteket i Vuollerim fredagen 25 
februari så beslut om den får fattas på nästa möte. 
 
I Jokkmokks har Bokenskolan, Folkets Hus, Östras Sporthall och Västra 
skolan undersöks närmare som alternativ till den vanliga vallokalen i Östra 
skolan. 
 
I Bokenskolan så skulle man kunna få ett flöde på väljare, dvs att de går in 
genom en dörr och ut genom en annan dörr. Däremot är lokalen för liten 
för att kunna rymma Jokkmokks bägge valdistrikt. Personalutrymmen finns 
i lärarrummet i nära anslutning till där vallokalen skulle vara. 
 
I Östras sporthall skulle det vara svårare att få ett flöde på väljare då man i 
sådana fall måste använda trappor och hissen och då skulle folk kunna stå 
på läktaren och se ner på de röstande med risk att valhemligheten  
avslöjas. Däremot så skulle nog bägge valdistrikten rymmas där. 
Personalutrymmen finns i samma byggnad vid Östra Hörnet en bit bort. 

 
I Västra skolan så skulle man för att få ett flöde på väljare vara tvungen att 
gå ut genom omklädningsrummen och komma ut på baksidan av skolan. 
Däremot så skulle nog matsalen och sporthallen rymma bägge 
valdistrikten. Personalutrymmen finns i samma byggnad. 
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6  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12- fortsättning 
 
I Folkets Hus så skulle man kunna få ett flöde på väljare på samma plan 
och bägge valdistrikten skulle rymmas där med exempelvis valsedlar i B -
salen och röstbås och röstmottagning i A-salen. Det finns även 
personalutrymmen nära där vallokalen skulle vara. Enda nackdelen med 
den lokalen är väl att det kan bli en diskussion kring värdeneutraliteten 
men det är kommunen själv som äger den och inte en folketshusförening. 
 
Valnämnden beslutade 2022-02-21, § 3: 
 
att då Östra skolan inte kan användas fastställa följande vallokal för 
allmänna valet år 2022, detta då vallokalen är den bäst lämpade ur 
tillgänglighetssynpunkt då den finns centralt i Jokkmokk, det är enkelt att 
sig in och ut i vallokalen för väljare med funktionsnedsättning, ur 
pandemisynpunkt så behöver inte väljarna mötas i trånga utrymmen som 
dörrar och korridorer utan kan gå in via en ingång och ut via en annan, 
samt att kommunen själv äger fastigheten: 
 
Jokkmokks Västra: Folkets Hus 
Jokkmokks Östra: Folkets Hus 
 
Då återstår för valnämnden att ta ett beslut om vallokal i Vuollerim. 
 
Valhandläggarna har tillsammans med representant från valnämnden 
besökt biblioteket i Vuollerim då det tidigare fanns en oro att det skulle 
kunna bli för trång lokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från 
insyn.  
 
Vid besöket så framgick det att det i direkt anslutning till biblioteket finns 
utrymme att ha valsedlarna i så att det ska uppfylla kraven på att skydda 
dem från insyn men samtidigt så att valarbetarna har uppsikt över dem. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Vuollerim: Biblioteket 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-04-26. 
Valnämndens beslut 2022-02-21, § 3.  
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-17. 
Valnämndens beslut 2021-12-20, § 4. 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-08. 
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7  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12- fortsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
Ordförande i Vuollerims valdistrikt Kristina Holmgren 
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8  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 13 Dnr 2021:1192 
 
Förtidsröstningen 
 
Valnämnden beslutar 
 
att ha följande öppettider för förtidsröstningen på biblioteket i Jokkmokk: 
 
24-25 augusti kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
26 augusti kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
27-28 augusti kl. 11.00-12.00 (Biblioteket) 
29 augusti-1 september kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
2-3 september kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
5-8 september kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
9-10 september kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
 
att ha följande öppettider för förtidsröstningen på biblioteket i Vuollerim: 
 
29 augusti kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
31 augusti kl. 13.00-17.00 (Biblioteket) 
1 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
5 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
7 september kl. 13.00-17.00 (Biblioteket) 
8 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
11 september kl. 8.00-20.00 (Biblioteket) 
 
att ha följande öppettider för förtidsröstningen på Laponiaporten i Porjus: 
 
30 augusti kl. 13.00-17.00 (Laponiaporten) 
6 september kl. 13.00-17.00 (Laponiaporten) 
11 september 9.00-13.00 och 17.00-20.00 (Laponiaporten) 
 
att den 4 september genomföra en rundtur i byarna (tiderna och platserna 
bestäms senare). 

 ____________ 
 
Ärendet 

  
Förtidsröstningen pågår från 24 augusti till valdagen 11 september. Minst 
en förtidsröstningslokal i kommunen ska vara tillgänglig varje dag även 
helger och på valdagen, öppettiderna bestämmer dock valnämnden själv 
utifrån de lokala förutsättningarna. Förtidsröstningslokalerna ska vara 
tillgänglighetsanpassade. 
 
Valnämnden har att ta beslut om hur förtidsröstningen ska genomföras i 
Jokkmokks kommun. Kravet är att det ska finnas en röstningslokal öppet 
per dag under tiden förtidsröstningen pågår och det uppfylls om man 
räknar med en planerad rundtur i byarna söndagen den 4 september. Nytt  
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9  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 13- fortsättning 
 
för i år är att öppettiderna för förtidsröstningen i Vuollerim och Porjus har 
utökats. Valhandläggaren har haft samråd med biblioteket i Jokkmokk och 
Vuollerim. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att ha följande öppettider för förtidsröstningen på biblioteket i Jokkmokk: 
 
24-25 augusti kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
26 augusti kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
27-28 augusti kl. 11.00-12.00 (Biblioteket) 
29 augusti-1 september kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
2-3 september kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
5-8 september kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
9-10 september kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
 
Att ha följande öppettider för förtidsröstningen på biblioteket i Vuollerim: 
 
29 augusti kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
31 augusti kl. 13.00-17.00 (Biblioteket) 
1 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
5 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
7 september kl. 13.00-17.00 (Biblioteket) 
8 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
11 september kl. 8.00-20.00 (Biblioteket) 
 
Att ha följande öppettider för förtidsröstningen på Laponiaporten i Porjus: 
 
30 augusti kl. 13.00-17.00 (Laponiaporten) 
6 september kl. 13.00-17.00 (Laponiaporten) 
11 september 9.00-13.00 och 17.00-20.00 (Laponiaporten) 
 
Att den 4 september genomföra en rundtur i byarna (tiderna och platserna 
bestäms senare). 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-04-26. 
Valnämndens beslut 2022-02-21, § 3.  
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-17. 
Valnämndens beslut 2021-12-20, § 4. 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-08. 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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§ 14 
 
Övriga anmälningsärenden 
 
Valnämnden beslutar  

 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  

 
  1.    Från Länsstyrelsen i Norrbotten 

       -Beslut om tillstånd inom länet att sätta upp valaffischer inför 2022 års 
       val till riksdag samt region- och kommunfullmäktige 
 
2.    Från kommunfullmäktige 
       -Beslut 2022-02-28, § 8, att anta valnämndens förslag till reglemente 
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§ 15 
 
Valnämndens ordförande och valhandläggaren informerar 
 
Valnämnden beslutar  

 
att lägga informationen till handlingarna.  
_____________  
 
Överläggningar i valnämnden 
 
Valnämndens ordförande Klas Bergman (V) och valhandläggare Marcus 
Sjaggo informerar om senaste tidens arbete. 
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§ 10   
 
 Godkännande av föredragningslistan 
 
                          Valnämnden beslutar 
  


att godkänna föredragningslistan. 
 ____________ 
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§ 11 
 


Val av justerare 
 
Valnämnden beslutar  
 
att till justerare utse Wivi-Anne Mulk (SV), samt 


 
att justering av protokollet ska ske digitalt senast måndagen den 9 maj 
2022. 


  ____________  
 
Överläggningar i valnämnden 
 
Valnämnden beslutar utse Wivi-Anne Mulk (SV) till justerare.  
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§ 12 Dnr 2021:1192 
 
Vallokaler 
 
Valnämnden beslutar 
 
att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Vuollerim: Biblioteket 


 ____________ 
 
Ärendet 


  
Lokaler för val ska kunna uppfattas av väljarna som värdemässigt neutrala 
och därför bör inte lokaler som har anknytning till politiska och religiösa 
organisationer användas 
 
Under allmänna valet 2018 så använde Jokkmokks östra och västra 
valdistrikt Östra skolan som vallokal. I Vuollerim användes Biblioteket och i 
Porjus Laponiaporten. 
 
Vallokalerna ska som regel vara öppna mellan kl. 08.00-20.00. Kommunen 
får begränsa öppettiderna om möjligheterna för röstning ändå är goda. 
Samråd måste dock hållas med länsstyrelsen och vallagen ställer krav att 
som minsta öppettider är 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Valnämnden har att bestämma vilka vallokaler som ska användas på 
valdagen och om samråd ska hållas med länsstyrelsen om valnämnden 
vill begränsa öppettiderna. Vid allmänna valet 2018 så begränsades 
öppettiderna i Porjus till klockan 09.00-13.00 samt 17.00-20.00. 
Förslagsvis så kan öppettiderna begränsas i Porjus till klockan 09.00-
13.00 samt 17.00-20.00. 
 
Det som var nytt i och med valet till Europaparlamentet 2019 är att 
Vallagen ändrats så att valsedlarna numera ska skyddas från insyn när 
väljarna tar dem. Det ställer helt andra krav på utformningen av  
vallokalerna än tidigare. Vid valet till Europaparlamentet var det inget 
större problem då det dels är färre som röstar och dels är mycket färre 
valsedlar än vid allmänna valet. Av de vallokaler som används i 
Jokkmokks kommun så kan det främst ställa till problem för vallokalen  
biblioteket i Vuollerim som är ganska trång. Där finns det dock ett bra 
alternativ i form av Folkets Hus. 
 
Det stora frågetecknet när det gäller vallokaler inför allmänna valet 2022 är 
dock Östra skolan som är vallokal för valdistrikten Jokkmokks Östra och 
Jokkmokks Västra. Östra skolan ska under 2022 genomgå en omfattande 
ombyggnation och det är osäkert om det går att hålla ett val där i 
september. För säkerhetsskull så måsta andra alternativ övervägas och  
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troligen användas. De lokaler som i sådana fall skulle kunna vara 
alternativ är Bokenskolan och Folkets Hus, eventuell Västra skolan också 
men även den ska också byggas om under 2022. 
 
Valnämnden beslutade 2021-12-20, § 4. 
 
Att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Porjus: Laponiaporten 
 
att valnämnden utreder om det går att ha biblioteket i Vuollerim som 
vallokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från insyn, 
 
att valnämnden utreder alternativ till vallokal i Jokkmokk i stället för Östra 
skolan, 
 
att vallokalerna i Jokkmokk och Vuollerim ska vara öppna klockan 08.00-
20.00, samt 
 
att hålla samråd med länsstyrelsen för att vallokalen i Porjus ska vara 
öppen klockan 09.00-13.00 samt 17.00–20.00. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo har berett ärendet. 
 
Valhandläggarna kommer att besöka biblioteket i Vuollerim fredagen 25 
februari så beslut om den får fattas på nästa möte. 
 
I Jokkmokks har Bokenskolan, Folkets Hus, Östras Sporthall och Västra 
skolan undersöks närmare som alternativ till den vanliga vallokalen i Östra 
skolan. 
 
I Bokenskolan så skulle man kunna få ett flöde på väljare, dvs att de går in 
genom en dörr och ut genom en annan dörr. Däremot är lokalen för liten 
för att kunna rymma Jokkmokks bägge valdistrikt. Personalutrymmen finns 
i lärarrummet i nära anslutning till där vallokalen skulle vara. 
 
I Östras sporthall skulle det vara svårare att få ett flöde på väljare då man i 
sådana fall måste använda trappor och hissen och då skulle folk kunna stå 
på läktaren och se ner på de röstande med risk att valhemligheten  
avslöjas. Däremot så skulle nog bägge valdistrikten rymmas där. 
Personalutrymmen finns i samma byggnad vid Östra Hörnet en bit bort. 


 
I Västra skolan så skulle man för att få ett flöde på väljare vara tvungen att 
gå ut genom omklädningsrummen och komma ut på baksidan av skolan. 
Däremot så skulle nog matsalen och sporthallen rymma bägge 
valdistrikten. Personalutrymmen finns i samma byggnad. 
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I Folkets Hus så skulle man kunna få ett flöde på väljare på samma plan 
och bägge valdistrikten skulle rymmas där med exempelvis valsedlar i B -
salen och röstbås och röstmottagning i A-salen. Det finns även 
personalutrymmen nära där vallokalen skulle vara. Enda nackdelen med 
den lokalen är väl att det kan bli en diskussion kring värdeneutraliteten 
men det är kommunen själv som äger den och inte en folketshusförening. 
 
Valnämnden beslutade 2022-02-21, § 3: 
 
att då Östra skolan inte kan användas fastställa följande vallokal för 
allmänna valet år 2022, detta då vallokalen är den bäst lämpade ur 
tillgänglighetssynpunkt då den finns centralt i Jokkmokk, det är enkelt att 
sig in och ut i vallokalen för väljare med funktionsnedsättning, ur 
pandemisynpunkt så behöver inte väljarna mötas i trånga utrymmen som 
dörrar och korridorer utan kan gå in via en ingång och ut via en annan, 
samt att kommunen själv äger fastigheten: 
 
Jokkmokks Västra: Folkets Hus 
Jokkmokks Östra: Folkets Hus 
 
Då återstår för valnämnden att ta ett beslut om vallokal i Vuollerim. 
 
Valhandläggarna har tillsammans med representant från valnämnden 
besökt biblioteket i Vuollerim då det tidigare fanns en oro att det skulle 
kunna bli för trång lokal med de nya kraven på att skydda valsedlarna från 
insyn.  
 
Vid besöket så framgick det att det i direkt anslutning till biblioteket finns 
utrymme att ha valsedlarna i så att det ska uppfylla kraven på att skydda 
dem från insyn men samtidigt så att valarbetarna har uppsikt över dem. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att fastställa följande vallokaler för allmänna valet år 2022: 
 
Vuollerim: Biblioteket 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-04-26. 
Valnämndens beslut 2022-02-21, § 3.  
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-17. 
Valnämndens beslut 2021-12-20, § 4. 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-08. 
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Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
Ordförande i Vuollerims valdistrikt Kristina Holmgren 
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§ 13 Dnr 2021:1192 
 
Förtidsröstningen 
 
Valnämnden beslutar 
 
att ha följande öppettider för förtidsröstningen på biblioteket i Jokkmokk: 
 
24-25 augusti kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
26 augusti kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
27-28 augusti kl. 11.00-12.00 (Biblioteket) 
29 augusti-1 september kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
2-3 september kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
5-8 september kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
9-10 september kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
 
att ha följande öppettider för förtidsröstningen på biblioteket i Vuollerim: 
 
29 augusti kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
31 augusti kl. 13.00-17.00 (Biblioteket) 
1 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
5 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
7 september kl. 13.00-17.00 (Biblioteket) 
8 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
11 september kl. 8.00-20.00 (Biblioteket) 
 
att ha följande öppettider för förtidsröstningen på Laponiaporten i Porjus: 
 
30 augusti kl. 13.00-17.00 (Laponiaporten) 
6 september kl. 13.00-17.00 (Laponiaporten) 
11 september 9.00-13.00 och 17.00-20.00 (Laponiaporten) 
 
att den 4 september genomföra en rundtur i byarna (tiderna och platserna 
bestäms senare). 


 ____________ 
 
Ärendet 


  
Förtidsröstningen pågår från 24 augusti till valdagen 11 september. Minst 
en förtidsröstningslokal i kommunen ska vara tillgänglig varje dag även 
helger och på valdagen, öppettiderna bestämmer dock valnämnden själv 
utifrån de lokala förutsättningarna. Förtidsröstningslokalerna ska vara 
tillgänglighetsanpassade. 
 
Valnämnden har att ta beslut om hur förtidsröstningen ska genomföras i 
Jokkmokks kommun. Kravet är att det ska finnas en röstningslokal öppet 
per dag under tiden förtidsröstningen pågår och det uppfylls om man 
räknar med en planerad rundtur i byarna söndagen den 4 september. Nytt  
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för i år är att öppettiderna för förtidsröstningen i Vuollerim och Porjus har 
utökats. Valhandläggaren har haft samråd med biblioteket i Jokkmokk och 
Vuollerim. 
 
Valhandläggare Marcus Sjaggo föreslår: 
 
Att ha följande öppettider för förtidsröstningen på biblioteket i Jokkmokk: 
 
24-25 augusti kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
26 augusti kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
27-28 augusti kl. 11.00-12.00 (Biblioteket) 
29 augusti-1 september kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
2-3 september kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
5-8 september kl. 12.00-17.00 (Biblioteket) 
9-10 september kl. 12.00-14.00 (Biblioteket) 
 
Att ha följande öppettider för förtidsröstningen på biblioteket i Vuollerim: 
 
29 augusti kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
31 augusti kl. 13.00-17.00 (Biblioteket) 
1 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
5 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
7 september kl. 13.00-17.00 (Biblioteket) 
8 september kl. 15.00-19.00 (Biblioteket) 
11 september kl. 8.00-20.00 (Biblioteket) 
 
Att ha följande öppettider för förtidsröstningen på Laponiaporten i Porjus: 
 
30 augusti kl. 13.00-17.00 (Laponiaporten) 
6 september kl. 13.00-17.00 (Laponiaporten) 
11 september 9.00-13.00 och 17.00-20.00 (Laponiaporten) 
 
Att den 4 september genomföra en rundtur i byarna (tiderna och platserna 
bestäms senare). 
 
Ärendets beredning 
 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-04-26. 
Valnämndens beslut 2022-02-21, § 3.  
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2022-02-17. 
Valnämndens beslut 2021-12-20, § 4. 
Tjänsteskrivelse från valhandläggare Marcus Sjaggo daterad 2021-12-08. 
 
Kopia till 
Valhandläggare Marcus Sjaggo 
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§ 14 
 
Övriga anmälningsärenden 
 
Valnämnden beslutar  


 
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.  
_____________  
 
Ärendet 
 
Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet.  


 
  1.    Från Länsstyrelsen i Norrbotten 


       -Beslut om tillstånd inom länet att sätta upp valaffischer inför 2022 års 
       val till riksdag samt region- och kommunfullmäktige 
 
2.    Från kommunfullmäktige 
       -Beslut 2022-02-28, § 8, att anta valnämndens förslag till reglemente 
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§ 15 
 
Valnämndens ordförande och valhandläggaren informerar 
 
Valnämnden beslutar  


 
att lägga informationen till handlingarna.  
_____________  
 
Överläggningar i valnämnden 
 
Valnämndens ordförande Klas Bergman (V) och valhandläggare Marcus 
Sjaggo informerar om senaste tidens arbete. 
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