
Gällivare kommun – Valnämnden 
Intresseanmälan arbete som röstmottagare 

Förtidsröstning 
Förtidsröstning anordnas inom Gällivare kommun under tiden 24/8 - 11 /9 - 2022. Som 
röstmottagare vid förtidsröstning ingår att ta emot väljarnas förtidsröster, föra förteckning 
över väljare, hålla ordning i förtidsröstningslokalen samt i övrigt underlätta för väljarna att 
kunna förtidsrösta.  

Genom valnämndens försorg ordnas utbildning för ändamålet. Valnämnden ersätter 
röstmottagare vid förtidsröstning med ett arvode per arbetad timme.  

Jag är intresserad av ett uppdrag som röstmottagare vid förtidsröstning 

❏ Ja

Jag kan tänka mig ett uppdrag 

på dagtid på kvällstid på helgen 

❏ v.34 ❏ v.34 ❏ v.34

❏ v.35 ❏ v.35 ❏ v.35

❏ v.36 ❏ v.36 ❏ v.36

Jag kan tänka mig att arbeta som röstmottagare på följande platser 

❏ Gällivare ❏ Malmberget ❏ Nilivaara

❏ Koskullskulle ❏ Skaulo ❏ Dokkas

❏ Nattavaara ❏ Hakkas ❏ Ullatti



Röstmottagning i vallokal 
Vallokaler håller öppet för röstmottagande under valdagen söndagen den 11 september. 

Som röstmottagare i vallokal ingår att ga igenom, inom distriktet, avlagda förtidsröster, ta 
emot väljarnas röster och pricka av i röstlängd. Det ingår också att hålla ordning i vallokalen, 
underlätta för väljarna att avge sina röster samt att efter det att vallokalen har stängts för 
röstmottagande genomföra en preliminär rösträkning. 

Vallokalerna håller normalt öppet för röstning mellan 08:00 och 20:00 och rösträkning startar 
efter ordinarie stängning. Bland röstmottagarna i vallokalen har en rollen som ordförande och 
en rollen som vice ordförande. Ett fast arvode betalas till röstmottagare i vallokal.  

Jag är intresserad av ett uppdrag som röstmottagare i vallokal 

❏ Ja

Jag kan tänka mig följande uppdrag i vallokalen 

❏ ordförande ❏ vice ordförande ❏ ledamot

Jag kan tänka mig att arbeta som röstmottagare på följande platser 

❏ Gällivare/Malmberget ❏ Koskullskulle

❏ Hakkas ❏ Skaulo/Puoltikasvaara

Namn: _________________________________________________ 
E-post: _________________________________________________ 
Telefon: _________________________________________________ 
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