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Ny valdistriktsindelning 
Arbetet med att dela in Gällivare i nya valdistrikt grundar sig på de prognoser som den 

folkomflyttning som blir på grund av gruvans expansion. Utöver detta har valnämnden fokuserat på 

att utifrån Valmyndighetens anvisningar rörande valdistrikt skapa distrikt som får en lämplig storlek 

med hänsyn taget till antalet röstberättigade. 

 

 

  



Presentation av de nya valdistrikten 

Gällivare Södra 
Valdistriktet Hakkas-Nattavaaraby byter namn till Gällivare södra och erhåller även delar av 

valdistriktet Dokkas-Nilivaara-Ullatti. För att möjliggöra bra service för landsbygden kan en utökning 

av möjligheten att förtidsrösta genomföras på valdagen i berörda byar. De delar som övergår är 

byarna Dokkas och Ullatti med omnejd. 

 

Med den förändring som föreslås beräknas distriktet få cirka 1617 röstberättigade från valet 2018 

och framåt. 

 

  



Gällivare Norra 
Valdistriktet Gällivare Norra får ytor av valdistrikten Dokkas-Nilivaara-Ullatti, Soutujärvi samt 

nordvästra delen av valdistriktet Gällivare. Det befintliga valdistriktet Soutujärvi bedöms vara för litet 

och de kommunmedborgare som bor väster om Kiruna stad får med förändringen en naturligare 

koppling till ett valdistrikt med kortare väg till vallokal. 

 

Med den förändring som föreslås beräknas distriktet få cirka 879 röstberättigade från 2018 och 

framåt. 

 

  



Gällivare Västra 
I dagsläget har valdistriktet Gällivare hela nordvästra landsbygden inklusive de delar av tätorten som 

innefattar Dundret och Repisvaara. Valdistriktet Gällivare Västra skulle erhålla ytor från delar av 

valdistriktet Gällivare och valdistriktet Maria. Gällivare Västra blir ett valdistrikt som förväntas att 

växa med tiden i samband med utbyggnaden av Repisvaara som bostadsområde. 

 

Valdistriktet Gällivare västra beräknas för valåret 2018 att ha cirka 900 röstberättigade. Valdistriktet 

kommer att påverkas av byggprojekten, södra vid Karlgrens, Repisvaara norra, mitt och södra samt 

av privata aktörers byggnationer på andra sidan. Enligt prognos får valdistriktet cirka 1163 

röstberättigade till år 2022 och 2717 röstberättigade till år 2030 så en delning av distriktet kan bli 

nödvändig i framtiden. 

  



Gällivare Centrum 
Ett nytt valdistrikt för centrumkärnan föreslår. Distriktet erhåller ytor från valdistrikten Gällivare och 

Sjöparken. 

 

Valdistriktet Gällivare Centrum beräknas för år 2018 att ha cirka 1850 röstberättigade och på grund 

av planerade byggprojekt i form av Hasseln, Grönsiskan, Vassara och Vassaraälv-norra beräknas 

andelen röstberättigade stiga fram till år 2030 till cirka 2095. I framtiden kan det bli aktuellt att dela 

distriktet i två delar. 

  



Heden 
Valdistriket Heden föreslås få en större yta med delar av Gällivare, Sjöparken , Hjortronets och 

Malmstas valdistrikt. Med den nya indelningen får personer som bor i området öster om flygplatsen 

en naturligare färdväg till sin vallokal. 

 

 

Det föreslagna valdistriktet beräknas växa med tillkomsten av bostäder i projekten Överläraren och 

”Svevia”. För 2018 beräknas antalet röstberättigade uppgå till cirka 1878 stycken vilket beräknas växa 

fram till år 2030 till cirka 2000. 

 

  



Koskullskulle 
Valdistriktet Koskullskulle föreslås ändras så att den del som omfattar byn Tjautjasjaure ej längre är 

en enklav utan ingår i samma yta som huvuddistriktet. Koskullskulle får även ytor från distrikten 

Gunilla, Bäcken och Malmsta.  

 

 

Distriktet får vid valtillfället 2018 ungefär 1865 röstberättigade. Utifrån de projekt för bostäder som 

pågår i form Solbacken, kulturbyggnader och eventuell kommande förtätning av Koskullskulle 

samhälle. Valdistriktet kommer till en början att tappa med anledning av LKAB:s flyttområde som 

berör befintliga  

  



Maria 
Valdistriktet Maria lämnar ifrån sig andra sidan till Gällivare Västra. Från Hjortronet erhåller distriktet 

viss yta. 

 

För år 2018 beräknas valdistriktet ha 940 röstberättigade. Utifrån den planering av nybyggnation som 

pågår rörande Norska vägen och eventuellt Vassaraträsk beräknas distriktet växa till 1315 år 2022 

och eventuellt till 1855 till år 2030, 

 

  



Mellanområdet 
Ett nytt valdistrikt med benämningen Mellanområdet skapas och erhåller ytor från Tallbacka, 

Välkomma, Bäcken och Hjortronet. Till valdistriktet förs boende på södra sidan av Sikträsk. Dessa har 

sin väg in till samhället genom distriktet. 

 

 

Det nya distriktet bedöms få cirka 1726 röstberättigade från 2018 och framåt. 

  



Sjöparken 
Valdistriktet Sjöparken lämnar yta till Gällivare Centrum samtidigt som distriktet erhåller yta från 

Heden och Gällivare  

 

Det nya distriktet får för år 2018 cirka 1493 röstberättigade. Distriktet påverkas av projekten 

Dansaren, Kommunalhemmet, Forsheden och Silfwerbrandshöjden. Sammantaget beräknas 

valdistriktet ha vuxit till cirka 1757 röstberättigade år 2022. 

  



Malmberget 
Ett nytt valdistrikt benämnt Malmberget bildas. Detta valdistrikt erhåller ytor från befintliga 

valdistrikt, Välkomma, Gunilla och Bäcken samt delar av Gällivare valdistrikt. Till det nya valdistriktet 

knyts de personer som bor på norra sidan av Sikträsk då väg till samhället finns via det nya distriktet. 

 

För valåret 2018 bedöms antalet röstberättigade uppgå till 1835 stycken. På grund av LKAB:s 

flyttområden beräknas distriktet få färre röstberättigade. Prognosen för år 2022 är 1074 och år 2030 

562. I framtiden kommer distriktet behöva slås ihop med annat distrikt. 

 

 

 


