
 
 
 
Valnämnden i Jokkmokks kommun 
 

Valinformation till partier 
 
Valnämnden erbjuder inför valen 2022, för de politiska partier som anmält deltagande i valet 
och som vill, transport av namnvalsedlar eller partivalsedlar som ej omfattas av utläggning 
enligt lag till röstmottagningsställen utanför centralorten Jokkmokk förutsatt att det tydligt  
framgår vilka valsedlar som ska transporteras till vilken vallokal/röstmottagningsställe. För 
uppdaterad information om vallokaler och röstmottagningsställen se separat annons. 
 
Exempel på märkning: 
 
-”Förtidsröstning Murjek” 
-”Förtidsröstning Vuollerim” 
-”Förtidsröstning Porjus” 
-”Rundtur Kvikkjokksvägen 4/9” 
-”Rundtur Tårrajaur-Puottaure-Sudok 4/9” 
-”Valdagen Kåbdalis 11/9” 
-”Valdagen Vuollerim 11/9” 
-”Valdagen Porjus 11/9” 
 
Partivalsedlar som enligt lag ska läggas ut i samtliga vallokaler/röstmottagningsställen 
ansvarar valnämnden transport och utläggning för. 
 
För förtidsröstningen i centralorten Jokkmokk och i vallokalen i centralorten Jokkmokk så 
ansvarar partierna själva för transport av samtliga namnvalsedlar eller partivalsedlar som ej 
omfattas av utläggning enligt lag till dessa lokaler.  Valsedlar till förtidsröstningen sker 
överlämning kontinuerligt till förtidsröstningslokalen Biblioteket när den är öppen och till 
vallokalen kan förutom på valdagen även överlämning ske vid Folkets Hus fredagen 9 
september mellan kl 13.00-14.30 
 
Observera att utläggning av samtliga valsedlar sker numera av röstmottagarna enligt lag. 
 
För förtidsröstningen i Porjus 30 augusti och 6 september så vill valnämnden ha 
namnvalsedlarna senast den 29 augusti kl 16.00. Det går bra att lämna sedlar till bägge 
röstningstillfällena samtidigt. 
 
För förtidsröstningen i Vuollerim så vill valnämnden ha namnvalsedlarna senast den 26 
augusti kl 14.00. Det går bra att lämna sedlar till samtliga röstningstillfällena samtidigt. 
 
För förtidsröstningen i Murjek 5 september så vill valnämnden ha namnvalsedlarna senaste 
den 5 september kl 10.00. 
 
För rundturerna 4 september så vill valnämnden ha namnvalsedlarna senast den 2 september 
kl 15.00 
 



 
För valdagen 11 september så vill valnämnden senast ha namnvalsedlarna den 8 september kl 
16.00 
 
Observerar att valnämnden ansvarar ej för påfyllning om namnvalsedlar eller partivalsedlar 
som ej omfattas av utläggning enligt lag tar slut men var realistiska i uppskattningarna hur 
många sedlar som kan tänkas behövas. 
 
För närmare information om vilka röstmottagningsställen och vallokaler som är aktuella se 
den allmänna valinformationen på www.jokkmokk.se eller www.val.se. 
 
För avlämning av samtliga namnvalsedlar eller valsedlar till andra partier än de som enligt lag 
ska läggas ut kontakta valkansliet på 0971-173 16 eller e-post marcus.sjaggo@jokkmokk.se 
 
Observera att valnämnden har tagit ett beslut om att ej tillåta politisk propaganda inom 5 
meter från ingången till en vallokal/röstmottagningsställe. Detta gäller både under 
förtidsröstning och på valdagen. 
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