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Dnr VN 2018/6

§1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare konstaterar ordförande att
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande utom Lars Andersson (SD) som ersätts av
Robert Nilsson (SD). Ordföranden konstaterar att det är 7 beslutande ledamöter
närvarande.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VN 2018/6

§2

Protokollets justering och godkännande
av föredragningslistan

Beslut
Valnämnden beslutar:
1. Göran Dahlgren (S) utses att justera protokollet.
2. Protokollet justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, 2019-02-04 kl. 15:00.
3. Föredragningslistan godkänns med tillägg av en punkt 16: Omval i Falun.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VN 2019/4

§3

Budget 2019

Beslut
Valnämnden beslutar:
Detaljbudget för valnämnden 2019 fastställs.

Ärendebeskrivning
Detaljbudgeten presenterades på valnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
Detaljbudget VN 2019.xlsx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VN 2019/3

§4

Intern kontrollplan 2019

Beslut
Valnämnden beslutar:
Intern kontrollplan för 2019 fastställs.

Ärendebeskrivning
Valnämndens interna kontrollplan för 2019 omfattar 2 granskningsområden. Områdena
har valt utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som en arbetsgrupp bestående av
medarbetare från olika sektorer tagit fram. Arbetsgruppen har diskuterat faktorer som är
relevanta att granska utifrån:
Analys av utvärderingen efter 2018 års val
Aktuella lagändringar

Beslutsunderlag
Valnämndens interna kontrollplan 2019.docx
Tjänsteskrivelseinternkontrollplan.dox
Risk och väsentlighetsanalys 18.10.30.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VN 2019/10

§5

Arvoden för röstmottagare och
rösträknare vid EU-valet 2019

Beslut
Valnämnden beslutar:
1. Under förtidsröstningen och på valdagen ska röstmottagare, som inte utför uppdraget
inom ramen för sin tjänst vid Höörs kommun, ha en timpenning på 120 kr vardagar dagtid,
150 kr vardagar efter kl. 18:00 och 160 kr på helger.
2. Röstmottagare på valdagen arvoderas med 2 000 kr, i arvodet ingår deltagandet i en
obligatorisk utbildning. För rösträkningen och eventuell inlämning av valsedlar till
valkansliet utgår timarvode.
3. Ordförande i valdistrikt på valdagen arvoderas med 3 500 kr, i arvodet ingår
deltagandet i en obligatorisk utbildning och planering/förarbete inför valdagen. För
rösträkningen och inlämning av valsedlar till valkansliet utgår timarvode.
4. Vice ordförande i valdistrikt på valdagen arvoderas med 2 500 kr, i arvodet ingår
deltagandet i en obligatorisk utbildning. För rösträkningen och eventuell inlämning av
valsedlar till valkansliet utgår timarvode.
5. Timarvode för rösträknare inklusive ordförande och vice ordförande i valdistrikt på
valdagen uppgår till 160 kr.
6. I samtliga arvoden ingår semesterersättning.

Ärendebeskrivning
Ändrad lagstiftning gör att bemanningen i förtidsröstningslokaler och vallokaler i vissa fall
behöver öka. Den ändrade lagstiftningen består bland annat i att det ska finnas
valsedelställ som är avskärmade så att väljaren kan ta valsedlar utan risk för att någon
ser vilken valsedel som väljs. Detta gör att momentet att ta valsedel bedöms öka
väsentligt. Vid förtidsröstningen under valet 2018 testade valkansliet att använda en
avskärmad plats för valsedlarna. Avskärmningen ändrade väljarnas beteende så att de
tog väsentligen längre tid på sig och de som hade valkuvert med sig använde även
utrymmet som valbås. Andra väljare ville samtidigt komma fram och ta valsedlar. Om det
inte fanns en person som stoppade kön gick väljarna in bakom skärmen och tog valsedlar
trots att det var ”upptaget”. Det behövs således fler valsedelställ och en person som
reglerar ”insläppet”. Vid hög tillströmning av väljare behövs även en person som kan
svara på allmänna frågor och ge instruktioner m.m.
Anslaget från staten har bara ökat med några tusen kronor för att möjliggöra inköp av
några skärmar per valdistrikt. Det ges ingen kompensation för det ökade kravet på
bemanning. Valkansliet har därför noga övervägt bemanningen vid varje tillfälle under
förtidsröstningen och för varje valdistrikt under valdagen. För mindre valdistrikt bedöms
en bemanning på 8 personer vara tillräcklig medans vi föreslår ökad bemanning för de
Justerande

Utdragsbestyrkande
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större valdistrikten.
Föregående val gick rösträkningen för långsamt på valdagen och då det var fast
arvodering utgick ingen kompensation till röstmottagarna. Det har kommit önskemål från
röstmottagarna att ändra detta och att få fler som räknar rösterna efter vallokalen stängt. I
EU-valet stänger dessutom vallokalerna en timme senare än in de nationella valen. Det
föreslås därför att de stora distrikten får tillskott med 2 rösträknare vardera. Dessutom får
de stora distrikten ökad bemanning som kan arbeta med att förbereda förtidsrösterna
under valdagen. Det föreslås även att det utgår en fast arvodering för själva
röstmottagandet och en timarvodering för rösträkningen. Därför sänks även det fasta
arvodet något då rösträkningen inte längre ingår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsearvoden röstmottagare.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VN 2019/5

§6

Vallokaler vid EU-valet 2019

Beslut
Valnämnden beslutar att fastställa följande vallokaler vid valet till europaparlamentsvalet
den 26 maj 2019.
Valdistrikt

Vallokal

Höör C/Bokeslund (f d Höör 1)

Älvkullen, stora salen

Höör/Stenskogen (f d Höör 2)

Mejeriet 6

Höör/Fogdaröd (f d Höör 3)

Emiliaskolan

Höör/Åkersberg (f d Höör 4)

Stiftsgården Åkersberg

Höör/Bosjökloster (f d Bosjökloster)

Sätoftaskolans matsal

Höör/Hallaröd (f d Höör NV)

Hallaröds församlingshem

Höör/Tjörnarp (f d Tjörnarp)
Höör/Gudmuntorp (f d Gundmuntorp)

Tjörnarps församlingshem
Gudmuntorps skola, gymnastiksalen

Valkansliet uppdras att besluta i vilka av lokaler förtidsröstning ska genomföras.

Ärendebeskrivning
Valnämnden ska besluta om de lokaler som ska användas vid europaparlamentsvalet.
Valkansliet har därför tagit fram förslag på lokaler utifrån de erfarenheter som gjordes i
samband med riksdag- landstings- och kommunalvalen 2018. Valkansliet har även
inhämtat synpunkter från de personer som tjänstgjorde som röstmottagare under valen
2018.
Höörs kommun har åtta valdistrikt, namnen på dessa korrigerades inför valet 2018. Vid
valet 2018 samlades fyra valdistrikt i två vallokaler. De röstmottagare som tjänstgjorde i
dessa lokaler beskrev flera problem med att vägleda de röstande rätt samt att mängden
människor som skulle passera genom lokalerna var svår att hantera. Valkansliet har
därför tagit fram ett förslag där samtliga valdistrikt har en egen lokal. Lokalerna är
placerade inom respektive valdistrikts område.
De två lokaler som tillkommer på grund av detta är Stiftsgården Åkersberg och
Emiliaskolan. Båda lokalerna är tillgänglighetsanpassade och det finns tillgång till
toaletter. Det finns dessutom utrymmen för röstmottagarna så att dessa kan ta pauser. I
hyreskostnaden är vaktmästeri och städning inkluderat vilket minskar belastningen på
röstmottagarna.
Vallokalen för Bosjökloster föreslås flyttas från Bosjöklosters församlingshem till
Sätoftaskolans matsal. Skälet till detta är att flera röstande påpekade att de upplevde det
Justerande

Utdragsbestyrkande
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som svårt att ta sig till församlingshemmet och därför valde att uppsöka
förtidsröstningslokalen, även på valdagen, istället för sin ordinarie vallokal. Valkansliet
föreslår därför att vallokalen flyttas till Sätoftaskolans matsal, ett förslag som även
framfördes av flera av de röstande. Majoriteten av bostadsbebyggelsen i valdistriktet
ligger i distriktets norra delar och därmed närmare skolan vilket även det borde tala för en
flytt av lokalen.
Gymnastiksalen i Gudmuntorps skola är inte tillgänglighetsanpassad. Valkansliet här
därför gjort en omfattande inventering av möjliga alternativ och tillfälliga lösningar. Tyvärr
har ingen lokal, inom valdistriktet, med bättre tillgänglighet kunnat identifieras. Valkansliet
föreslår därför att gymnastiksalen på Gudmuntorps skola även fortsatt används som
vallokal.
I samband med valen 2018 användes Medborgarcenter i kommunhuset som
förtidsröstningslokal. Fördelen med detta var närheten till valkansliet, nackdelen var att
lokalen är svårmöblerad utifrån ett valhemlighetsperspektiv. Därtill passerar en stor grupp
människor med andra ärenden genom lokalen och hindras tidvis i detta då trycket på
vallokalen under perioder är stort. Att lokalen dessutom fungerar som väntrum för flera
andra kommunala verksamheter innebär även att det föreligger en förhöjd risk för
incidenter. Valkansliet föreslår därför att förtidsröstningen förläggs till Mejeriet 6 förutom
på valdagen då Mejeriet 6 fungerar som vallokal för valdistriktet Höör/Stenskogen, på
valdagen förslås förtidsröstningen ske i Medborgarcenter. Valkansliet föreslår även att
förtidsröstning genomförs med punktinsatser vid ett tillfälle i respektive distrikt i
Gudmundtorp, Hallaröd samt Tjörnarp.
Kostnad:
Priser för städning, iordningställande samt hyra för lokalerna har inhämtats. Beräknad
kostnad för lokaler är 16 040 kronor. I och med att ytterligare lokaler hyrs innebär detta en
kostnadsökning jämfört med valet 2018. Valkansliet bedömer dock att kostnaden är rimlig.
Bedömningen är även att lokalerna kommer att innebära en stor förbättring i arbetsmiljö
för röstmottagarna och att detta kommer genererar en effektivare hantering under
valdagen. Förhoppningen är att detta kommer innebär att valkansliet och valnämnden kan
tjänstgöra under färre timmar än under valet 2018 vilket i sin tur innebär minskade
kostnader.

Beslutsunderlag
Lokaler 2019 (003).xlsx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-28

12 (24)

VALNÄMNDEN

Dnr VN 2018/6

§7

Valkansli och bemanning under valdagen
den 26 maj 2019

Beslut
Valnämnden beslutar:
Den lämnade informationen om bemanningen av valkansliet och valnämnden under
valdagen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Valkansliet lämnar en muntlig rapport om bemanning under valdagen den 26 maj 2019

Yrkanden
Bo Hansson (M) yrkar att röstlängderna ska köras ut på morgonen till samtliga distrikt.

Beslutsordning
Ordförande Göran Dahlgren (S) ställer proposition på förslaget och finner att valnämnden
beslutar i enlighet med Bo Hanssons (M) förslag..

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VN 2019/7

§8

Tider och lokaler för förtidsröstning vid
EU-valet 2019

Beslut
Förtidsröstning ska äga rum från och med den 8 maj till och med den 26 maj 2019 enligt
följande:
Mejerigatan 6, Höör; onsdag 8 maj 11:00-18:00, torsdag 9 maj 11:00-20:00, fredag 10
maj 11:00-15:00, lördag 11 maj 11:00-14:00, söndag 12 maj STÄNGT, måndag 13 maj
08:00-12:00, tisdag 14 maj 11:00-18:00, onsdag 15 maj 11:00-18:00, torsdagen den 16
maj 11:00-20:00, fredag den 17 maj 11:00-15:00, lördag 18 maj STÄNGT, söndag 19 maj
STÄNGT, måndag 20 maj 08:00-12:00, tisdag 21 maj 11:00-18:00, onsdag 22 maj 11:0018:00, torsdag 23 maj 11:00-20:00, fredag 24 maj 11:00-15:00, lördag 24 maj 09:0017:00, valdagen STÄNGT.
Kommunhuset, Södergatan 28, Höör; valdag söndag 26 maj 09:00-21:00.
Gudmundstorps skola, gymnastiksalen; söndag 12 maj kl. 10:00-14:00.
Hallaröds församlingshem; lördag 18 maj kl. 10:00-14:00.
Tjörnarps församlingshem; söndag 19 maj kl. 10:00-14:00.

Ärendebeskrivning
Valnämnden ska besluta om lokaler och öppettider för förtidsröstning. Från och med den
8 maj till och med valdagen den 26 maj ska det dagligen finnas minst en
förtidsröstningslokal öppen i kommunen. Lokalerna ska vara så många till antalet och ha
en sådan geografisk spridning att de kan klara av att ta emot det förväntade antalet
förtidsröstande i området.
Valkansliet har gjort en analys av genomförandet av valet 2018 och kommit fram till att
kommunhuset är en något trång lokal för förtidsröstningen, därför föreslås nu en ny lokal
som ligger på Mejerigatan 6. Lokalen är rymlig och kan öppnas in från gatan. Den är
centralt belägen, tillgänglig och har korttidsparkeringsplatser precis utanför. I Tjörnarp har
valkansliet valt att ha förtidsröstningen i församlingshemmet då den lokalen även kommer
användas som vallokal på valdagen.
Öppettiderna för förtidsröstningen föreslås ändras så att tillgängligheten ökar för de som
pendlar, det innebär kvällsöppet och helgöppet i större grad. De tider som föreslås
baserar sig på den statistik som röstmottagarna fört under förtidsröstningen 2018 och de
önskemål som kommit in från röstmottagare och medborgarna.
På grund av ny lagstiftning om insynsskydd för valsedlarna behövs ytterligare en person
som kan visa väljarna tillrätta och tillse så att alla väljare kan ta valsedlar i avskildhet.
Vissa tider då vi kan förvänta hög tillströmning behövs ytterligare röstmottagare för att ge
god service.
Justerande
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Beslutsunderlag
Förtidsröstning EU-val.xlsx
TjänsteskrivelseförtidsröstningEU2019.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr VN 2019/8

§9

Hantering av valsedlar vid EU-valet 2019

Beslut
Valnämnden beslutar:
1. I förtidsröstningslokaler, vallokaler samt vid ambulerande förtidsröstning ska
valsedlarna placeras i valställen i bokstavsordning.
2. Valkansliet ombesörjer utplacering av samtliga valsedlar i röst- och vallokalerna
förutsatt att partierna lämnar in sina valsedlar till kansliet på följande sätt:
- Valsedlarna ska vara uppdelade i 9 st. buntar.
- Valsedlarna ska lämnas in till valkansliet på Höörs kommunhus, Södergatan 28 eller
sändas per post till ,
- Valsedlarna ska lämnas in till valkansliet torsdagen den 25 april kl. 16:00-19:00,
fredagen den 26 april kl. 09:00-12:00 och torsdagen den 2 maj kl. 13:00-17:00.
Valsedlarna kan även sändas med post till valkansliet, valsedlar som kommit in till
valkansliet senast den 6 maj kommer delas ut i förtidsröstningslokalerna från första
dagen. Valsedlar som kommer senare delas ut i förtidsröstningslokalerna i mån av tid.
Valsedlar som kommer in till valkansliet senast onsdagen den 22 maj kommer delas ut i
vallokalerna.

Ärendebeskrivning
I alla vallokaler och röstningslokaler lägger röstmottagarna ut partivalsedlar. Tidigare har
valkansliet endast delat ut valsedlar för de partier som fått mer än en procent av rösterna i
något av de två senaste riksdagsvalen. Det har kommit in flertalet önskemål från olika
partier att valkansliet ska sköta utdelningen. Röstmottagarna har även återkopplat att det
är svårt att veta i vilken ordning valsedlarna ska läggas när det tillkommer valsedlar från
partier som inte uppfyllt kriterierna om att få valsedlarna utdelade av valkansliet. Det är
svårt för mindre partier att åka ut till varje förtidsröstningslokal under
förtidsröstningsperioden och till varje valdistrikt på valdagen och dessutom ha löpande
kontroll så att valsedlarna inte tar slut. Det har under förra årets val förekommit tillfällen
då någon väljare tagit ett partis samtliga utlagda valsedlar och slängt dem. Om valkansliet
istället har ansvaret för valsedlarna kan samtliga partier som så önskar ha en faktisk
möjlighet att delta i valet. Det kan vara lämpligt att prova en sådan ny ordning i samband
med ett EU-val.

Valkansliet har uppmärksammat att flertalet partier lämnar in valsedlarna i buntar om 500
st. Detta gör att valkansliet måste bryta upp buntarna och fördela dem jämnt på de olika
valdistrikten och till förtidsröstningen. Detta är tämligen tidskrävande. Önskemålet är
därför att partierna själva fördelar valsedlarna i nio buntar, en för varje valdistrikt och en
för förtidsröstningen. Partierna kan därigenom även bestämma hur många valsedlar som
ska finnas i varje distrikt och därigenom säkerställa att det finns tillräckligt med valsedlar.
Justerande
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Valkansliet kan dock konstatera att det vid förra valet var en stor mängd valsedlar över.

Valkansliet har haft svårt att vara tillgängliga för att ta emot valsedlar när partierna
kommit för att lämna dem. Det föreslås därför att fasta tider för inlämning införs. För att
partier ska kunna delta trots att de inte har lokal förankring öppnas för möjligheten att
skicka in valsedlarna per post. Då det är en hel del administration och praktiskt arbete
med att förbereda valet införs tidsgränser för inlämningen.

Valnämnden ska även besluta om i vilken ordning valsedlarna ska placeras.
Valmyndigheten rekommenderar att de läggs i bokstavsordning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsevalsedlar.docx
_____

Justerande
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Dnr VN 2019/12

§ 10 Utbildning av röstmottagare inför EU-valet
2019
Beslut
Valnämnden beslutar:
1. Kanslichefen uppdras att anordna utbildning för röstmottagare för valdagen,
röstmottagare för förtidsröstningen, röstmottagare för den ambulerande röstmottagningen
samt för personal som hanterar dubblettutskrifter av röstkort.
2. Deltagande i utbildningen är obligatorisk.
3. Valnämnden ska bjudas in till utbildningstillfällena och får delta i utbildningarna med
arvode.

Ärendebeskrivning
Valnämnden är skyldig att anordna utbildningar för röstmottagarna. Utbildningarna från
valet 2018 har varit mycket praktiskt inriktade vilket har uppskattats av röstmottagarna. I
årets utbildning kommer det läggas lite mer tid på rösträkningen. Valkansliet ska avsätta
datum och sköta inbjudningarna till utbildningarna.
Då vi själva håller i utbildningarna består kostnaderna i hyra av lokal och fika.

Valmyndighetens utbildningar från valet 2018 gäller även för valet 2019:
https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/utbildning-for-dig-som-ska-vararostmottagare.html

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseutbildningröstmottagareEU2019.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-28
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VALNÄMNDEN

Dnr VN 2019/11

§ 11 Informations och kommunikationsplan vid
EU-valet 2019
Beslut
Valnämnden beslutar:
Kanslichefen uppdras att uppdatera kommunikationsplan och säkerhetsinstruktion och att
fastställa dessa.

Ärendebeskrivning
Innan valet 2018 fastställde valnämnden en kommunikationsplan som visar hur
allmänheten ska få information om bland annat lokaler och tidpunkter för röstning.
Säkerhetsinstruktionen innehåller information om hur röstmottagare och valkansli ska
förebygga och hantera olika risksituationer. Planen och instruktionen behöver uppdateras
för att vara aktuell inför valet 2019. Nu har Höörs nya räddningschef och Höörs nya
informatör börjat och därmed finns rätt kompetens på plats för att kunna uppdatera
dokumenten innan utbildningarna av röstmottagarna påbörjas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelseinformation,säkerhetEU2019.docx
Säkerhetsrutin Val 2018.pptx
Kommunikationsplan val 2018.pptx
Kommunikationsplan EU val 2019.pptx
Säkerhetsrutin EU val 2019.pptx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-28
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VALNÄMNDEN

Dnr VN 2019/2

§ 12 Behörighet att kvittera försändelser till
valnämnden 2019
Beslut
Valnämnden beslutar:
Ordförande Anders Netterheim, första vice ordföranden Lars Böök, andra vice ordförande
Göran Dahlgren, kanslichef Gunilla D Skog, kommunsekreterare Daniel
Mattson, handläggare Anna Karlqvist, nämndsekreterare Karl Mogren och
nämndsekreterare Thomas Andersson har rätt att kvittera försändelser till valnämnden.

Ärendebeskrivning
Valnämnden får försändelser från bland annat länsstyrelsen såsom valmaterial och Post
Nord såsom förtidsröster. Dessa måste kvitteras ut av behörig person.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsebehörigetkvitteraförsändelser.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-28
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VALNÄMNDEN

Dnr VN 2019/6

§ 13 Utseende av valförrättare och
ambulerande röstmottagare vid EU-valet
2019
Beslut
Valnämnden beslutar:
1. Valnämnden delegerar till kanslichef Gunilla D Skog att utse valförrättare till
förtidsröstning och valdagen i EU-valet 2019. Delegationen inkluderar att utse ordförande
och vice ordförande i valdistrikten.
2. Valnämnden delegerar till kanslichef Gunilla D Skog att utse ambulerande
röstmottagare i EU-valet 2019.
3. Valnämnden uppdrar till kanslichef Gunilla D Skog att rekrytera och utbilda samtliga
röstmottagare. Den som inte genomgått utbildning får inte utses till röstmottagare.
4. Valnämnden anordnar inte någon institutionsröstning vid EU-valet 2019 utan hänvisar
till möjligheten att använda bud.

Ärendebeskrivning
I valnämndens uppdrag ingår att rekrytera, utse och utbilda röstmottagare till såväl
förtidsröstning, ambulerande röstmottagning och valdagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelseröstmottagare.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-28

21 (24)

VALNÄMNDEN

Dnr VN 2019/9

§ 14 Onsdagsräkningen efter EU-valet 2019
Beslut
Valnämnden beslutar:
Valnämndens onsdagsräkning äger rum den 29 maj, kl. 10:00 och framåt i
konferenslokalen på Mejerigatan 6, Höör.

Ärendebeskrivning
Onsdagen efter valdagen genomför valnämnden onsdagsräkning. På
mötet hanteras förtidsröster som kommit till valnämnden efter valdagen, eller lämnats till
fel valdistrikt samt röster som valdistrikten underkänt.
Mötet är offentligt.

Beslutsunderlag
TjänsteskrivelseonsdagsräkningEU-val2019.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-28
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VALNÄMNDEN

Dnr VN 2018/6

§ 15 Planering av valnämndens arbete fram till
och med valet 2019
Beslut
Valnämnden beslutar:
Ordföranden i samråd med kanslichefen uppdras att kalla till möte vid behov då gärna i
samband med utbildning v. 18.

Ärendebeskrivning
Valnämnden diskuterar hur arbetet framöver ska läggas upp och om ytterligare möten
behövs. Nämnden ska arbeta på valdagen och på onsdagsräkningen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida
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VALNÄMNDEN

Dnr VN 2019/13

§ 16 Omval i Falun
Beslut
Valnämnden beslutar:
Valnämnden delegerar till kanslichef Gunilla D Skog att besluta om lokaler och tider för
Höörs kommuns förtidsröstning i Faluns kommunalval.

Ärendebeskrivning
Kanslichef Gunilla D Skog redogör för Valmyndighetens krav på kommunens
förtidsröstning i Faluns kommunalval samt de samråd som ägt rum med Eslövs och
Hörbys kommuner. Kommunen ska ge goda möjligheter för eventuella röstberättigade
som befinner sig i kommunen. Kommunen behöver dock inte ha några omfattande
öppettider.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-28
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VALNÄMNDEN

Dnr VN 2018/6

§ 17 Övriga frågor och mötets avslutande
Ärendebeskrivning
Ordföranden förklarar mötet avslutat.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

