
Valnämnden i Jokkmokks kommun 

 

Valinformation 
 

Söndagen den 9 september är det val till riksdagen, landstingsfullmäktige och 

kommunfullmäktige 

 

Röstkort 
 

Alla som har rösträtt i valet kommer att få ett röstkort till sin folkbokföringsadress.  

Om du av någon anledning behöver ett nytt röstkort kan du vända dig till valnämnden i 

Jokkmokks kommun för att få ett nytt röstkort.  

 

Beställning av ett nytt röstkort kan ske genom besök på kommunhuset eller biblioteket 

alternativt via telefon 0971-17 000. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till 

registraturen@jokkmokk.se för att beställa ett nytt röstkort. 

 

Vallokaler 
 

Röstkortet innehåller information om vilken vallokal som du ska rösta i och vallokalens 

öppettid på valdagen den 9 september.  

  

I Jokkmokks kommun är följande vallokaler öppna på valdagen:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Röstmottagningsställen på valdagen 
 

Utöver de ordinarie vallokalerna kommer det också att vara möjligt att rösta på följande 

platser på valdagen den 9 september.  

 

Röstmottagningsställen på valdagen Öppettider 

Skidanläggningen Kåbdalis 10.00-16.00 

Hembygdsgården, Murjek 10.00-16.00 

Förvaltningsbyggnaden, Jokkmokk 

Biblioteket, Vuollerim 

Laponiaporten, Porjus 

10.00-16.00 

08.00-20.00 

09.00-13.00 

och 17.00-

20.00 

 

Du som röstar på någon annan plats än i din ordinarie vallokal ska lämna ditt röstkort till 

röstmottagarna. Det är därför mycket viktigt att du tar med dig ditt röstkort när du ska rösta! 

Du kan behöva styrka din identitet också. 

Valdistrikt Vallokal Öppettider 

Jokkmokks Östra Östra skolan 08.00-20.00 

Jokkmokks Västra Östra skolan 08.00-20.00 

Vuollerim Biblioteket 08.00-20.00 

Porjus Laponiaporten 09.00-13.00 

och 17.00-

20.00 



 

Förtidsröstning 
 

Du som inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan förtidsrösta. Förtidsröstningen pågår från 

den 22 augusti fram till och med valdagen den 9 september.  

 

Biblioteket i Jokkmokk har öppet för förtidsröstning under följande tider: 

 

 

Biblioteket Öppettider 

22-23 augusti 12.00-16.00 

24-25 augusti 

27-30 augusti 

31 augusti-1 september 

12.00-14.00 

12.00-16.00 

12.00-14.00 

3-6 september 12.00-16.00 

7-8 september 12.00-14.00 

 

 

Förvaltningsbyggnaden/kommunhuset i Jokkmokk har öppet för förtidsröstning under 

följande tider: 

 

 

Förvaltningsbyggnaden 

26 augusti 

Öppettider 

12.00-14.00 

9 september 10.00-16.00 

 

 

Jokkmokks kommun kommer därutöver att anordna förtidsröstning enligt följande. 

 

Plats  Datum Tid 

Medborgarhuset, Randijaur 

Älvgården, Tårrajaur 

2/9 

2/9 

10.00-11.00 

10.00-11.00 

Hemvärnsgården, Puottaure 2/9 12.30-13.30 

Årrenjarka Fjällby 

Sudokgården, Sudok 

2/9 

2/9 

12.30-13.30 

14.30-15.30 

Kvikkjokks Servicebyggnad 2/9 14.30-15.30 

Laponiaporten, Porjus 29/8 13.00-17.00 

Biblioteket, Vuollerim 

Bokenskolan, Jokkmokk 

30/8 

7/9 

13.00-17.00 

  9.00-12.00 

 

Vid all förtidsröstning ska du lämna ditt röstkort till röstmottagarna. Det är därför mycket 

viktigt att du tar med dig ditt röstkort när du ska rösta! Du kan behöva styrka din identitet 

också. 

 

Röstning med brevbärare 
 

Väljare som befinner sig utmed en brevbärarslinga, det som tidigare kallades lantbrevbärare, 

kan som vid tidigare val rösta med brevbäraren. Brevbäraren fungerar då som bud för 

väljaren.   

 



  Ambulerande röstmottagare 
 

Väljare inom kommunen, som inte på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder, har 

möjlighet att ta sig till sin vallokal eller närmaste förtidsröstningslokal, kan anmäla intresse att 

få ambulerande röstmottagare skickat till sig. Anmälan sker via telefon 0971-173 16. 

Ambulerande bud organiseras och skickas ut efter behov och möjlighet. 
 

Mer information 
 

Mer information om valet finns på Jokkmokks kommuns hemsida, www.jokkmokk.se. Du 

kan också kontakta kommunens valkansli på telefon 0971-173 16 eller e-post 

registraturen@jokkmokk.se 

 

  

 

 


