
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

 Valnämnden

Tid Plats
14:00-16:00 Sottern  

Övriga

Anna Lindqvist (Valsamordnare)
Maria Fransson (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-16

Ordförande _________________________________________________________________
Ewa-Rosa Sliwinska (S)

Justerare _________________________________________________________________
Jane Svedhjelm (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Maria Fransson

Ej tjänstgörande ersättare

Hans Bengtsson (S)
Sören Pettersson (V)

Beslutande ledamöter

Anna-Karin Ryefalk (S)
Irene Persson (S)
Lennart Pettersson (M)
Jane Svedhjelm (SD)
Bernth Gahm (S)  ersätter Hans Karlsson (S) 
(vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)  ersätter Niklas Nilsson 
(S) (ordförande)
Kerstin Rennerfelt (L)  ersätter Doris Fröberg (C) 
(2:e vice ordförande)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-22
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 1 Sammanträdets inledning
§ 2 Förtidsröstningslokaler EU-valet 2019
§ 3 Röstmottagare i förtidsröstningen
§ 4 Information kring risk- och sårbarhetsanalys samt hot och våld mot förtroendevalda
§ 5 Vallokaler EU-valet 2019
§ 6 Antal valförrättare i valdistrikten
§ 7 Öppettider i vallokaler i EU-valet 2019
§ 8 Valdistriktens presidium
§ 9 Valkansliets personal
§ 10 Ambulerande röstmottagare
§ 11 Utkvittering av värdeförsändelser
§ 12 Arvoden EU-valet 2019
§ 13 Informationsinsatser inför EU-valet 2019
§ 14 Utbildning av röstmottagare och valförrättare
§ 15 Övrigt
§ 16 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Sekreteraren informerar valnämnden om att presidiet för valnämnden fått förhinder och att 
sammanträdet  behöver välja en ordförande. Bernth Gahm (S) föreslår Ewa-Rosa Sliwinska 
(S). Valnämnden beslutar att Ewa-Rosa Sliwinska (S) blir ordförande för detta sammanträde.

2. Ordförande förrättar upprop.
3. Jane Svedhjelm (SD) väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering sker 

den 28/1 kl 14:00.
4. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 2 - Förtidsröstningslokaler EU-valet 2019 
(19/VN/8)

Ärendebeskrivning

Anna Lindqvist informerar om vilka förtidsröstningslokaler som är tilltänkta under EU-valet 
2019.

Beslut

Valnämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Förtidsröstningslokaler EU-valet 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3- Röstmottagare i förtidsröstningen

Ärendebeskrivning

Anna Lindqvist informerar om hur rekryteringen av röstmottagare till förtidsröstningen går 
och hur mycket personal som beräknas behövas.

Beslut

Valnämnden beslutar att delegerar förordnandet av röstmottagare för förtidsröstningen till 
ordförande Niklas Nilsson (S).

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Information kring risk- och sårbarhetsanalys samt hot och våld 
mot förtroendevalda 
(19/VN/7)

Ärendebeskrivning

Birgitta Rydén informerar om hur kommunen jobbar med hot och vålds frågor samt ger 
information gällande den risk- och sårbarhetsanalys som ska tas fram inför EU-valet 2019.

Beslut

Valnämnden beslutar att ta handlingen som information.

Valnämnden beslutar att man vill att det ska tryckas upp broschyrer och informationskort 
gällande hot och våld mot förtroendevalda till nästa nämndssammanträde den 26/3.

Beslutsunderlag

 Information från säkerhetssamordnaren

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 - Vallokaler EU-valet 2019 
(19/VN/9)

Ärendebeskrivning

Anna Lindqvist informerar om vilka lokaler som är tilltänkta som vallokaler den 26 maj 2019.

Beslut

Valnämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Vallokaler EU-valet 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 - Antal valförrättare i valdistrikten 
(19/VN/1)

Ärendebeskrivning

För att upprätthålla god service och uppfylla de lagkrav som finns på valhemlighet föreslås 
nämnden besluta att varje valdistrikt ska ha 6st valförrättare.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att det ska finnas 6 st valförrättare i alla valdistrikt.

Beslut

Valnämnden beslutar att det ska finnas 6 st valförrättare i alla valdistrikt.

Beslutsunderlag

 Antal valförrättare i valdistrikten

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 7 - Öppettider i vallokaler i EU-valet 2019 
(19/VN/2)

Ärendebeskrivning

Beslut gällande öppettider i vallokaler den 26 maj 2019.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att samtliga vallokaler i Hallsbergs kommun på valdagen den 26 
maj ska hålla öppna mellan klockan 08:00-21:00.

Beslut

Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler i Hallsbergs kommun på valdagen den 26 maj 
ska hålla öppna mellan klockan 08:00-21:00.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8- Valdistriktens presidium

Ärendebeskrivning

Niklas Nilsson ger via telefon,muntlig information gällande valdistriktens presidier.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att ge ordförande Niklas Nilsson (S) delegation på att förordna 
valdistriktens presidier.

Beslut

Valnämnden beslutar att ge ordförande Niklas Nilsson (S) delegation på att förordna 
valdistriktens presidier.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9 - Valkansliets personal 
(19/VN/3)

Ärendebeskrivning

Under förtidsröstningen och under valhelgen behöver valkansliet bemannas.  Förslag ligger 
enligt förslag till beslut.

Förslag till beslut

Valnämnden förslås förordna följande personer att hantera röster på valkansliet:

Anna Lindqvist

Maria Fransson

Christina Torpman

Ann-Kristin Järnberg

Lotta Lindqvist

Ulrika F Lindberg

Susanne Naeslund

Ann-Charlotte Svärd

Maria Almqvist

Niklas Nilsson

Doris Fröberg

Hans Karlsson

Beslut

Valnämnden beslutar att  förordna följande personer att hantera röster på valkansliet:

Anna Lindqvist

Maria Fransson

Christina Torpman
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ann-Kristin Järnberg

Lotta Lindqvist

Ulrika F Lindberg

Susanne Naeslund

Ann-Charlotte Svärd

Maria Almqvist

Niklas Nilsson

Doris Fröberg

Hans Karlsson

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 10 - Ambulerande röstmottagare 
(19/VN/4)

Ärendebeskrivning

Under valperioden ska kommunen erbjuda ambulerande röstmottagning.  Ett antal 
tjänstepersoner föreslås kunna ombesörja denna möjlighet för kommuninvånarna.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att följande personer ska kunna agera ambulerande 
röstmottagare:

Anna Lindqvist

Maria Fransson

Christina Torpman

Ann-Kristin Järnberg

Lotta Lindqvist

Ulrika F Lindberg

Susanne Naeslund

Ann-Charlotte Svärd

Maria Almqvist

Beslut

Valnämnden beslutar att följande personer ska kunna agera ambulerande röstmottagare:

Anna Lindqvist

Maria Fransson

Christina Torpman

Ann-Kristin Järnberg

Lotta Lindqvist

Ulrika F Lindberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Susanne Naeslund

Ann-Charlotte Svärd

Maria Almqvist

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11 - Utkvittering av värdeförsändelser 
(19/VN/5)

Ärendebeskrivning

Under valperioden ska värdeförsändelser kvitteras ut via PostNord. Ett antal tjänstepersoner 
samt ordförande i valnämnden föreslås kunna kvittera ut värdeförsändelser.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att förordna följande personer att kunna kvittera ut 
värdeförsändelser:

Anna Lindqvist

Maria Fransson

Maria Almqvist

Christina Torpman

Niklas Nilsson

Beslut

Valnämnden beslutar att förordna följande personer att kunna kvittera ut värdeförsändelser:

Anna Lindqvist

Maria Fransson

Maria Almqvist

Christina Torpman

Niklas Nilsson

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12 - Arvoden EU-valet 2019 
(19/VN/6)

Ärendebeskrivning

Den 8 januari hölls presidieberedning i valnämnden och vid detta tillfälle diskuterade 
presidiet en höjning av arvoden för röstmottagare, valförrättare samt presidierna i 
valdistrikten.

Vid RKL- valet 2018 gällde nedanstående arvoden:

Röstmottagare/valförrättare 140kr/tim

Ordförande valdistrikt 725kr fast arvode samt timarvode

Vice ordförande valdistrikt 575 kr fast arvode samt timarvode

Förslag till beslut

Valnämnden förslås besluta att:

1. arvoden för röstmottagare/valförrättare ska uppgå till 150kr/tim.
2. fast arvode för ordförande ska uppgå till 750kr samt 150 kr /tim
3. fast arvode för vice ordförande ska uppgå till 600kr samt 150 kr /tim

 

Beslut

Valnämnden beslutar att:

1. arvoden för röstmottagare/valförrättare ska uppgå till 150kr/tim.
2. fast arvode för ordförande ska uppgå till 750kr samt 150 kr /tim
3. fast arvode för vice ordförande ska uppgå till 600kr samt 150 kr /tim

 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13- Informationsinsatser inför EU-valet 2019

Ärendebeskrivning

Anna Lindqvist och Maria Fransson informerar de informationsinsatser som är tänkta inför 
EU-valet 2019.

I planen just nu ligger följande aktiviter:

 Annons Länsposten, NA, eventuellt Sydnärkenytt
 Tätortsskyltar
 www.hallsberg.se
 Facebook

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att informationen läggs till handlingarna.

Beslut

Valnämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14- Utbildning av röstmottagare och valförrättare

Ärendebeskrivning

Anna Lindqvist informerar kring de utbildningar som kommer hållas för 
röstmottagare/valförrättare.

Förtidsröstning

2 april klockan 17:30-19:30

4 april klockan 14:30-16:30

 

Vallokal

4 april klockan 17:30-19:30

9 april klockan 14:30-16:30

9 april klockan 17:30-19:30

11 april klockan 17:30-19:30

Valnämndens ledamöter och ersättare kommer erbjudas att delta vid utbildningarna. 
Partiföreträdarna kommer också bli inbjudna att delta på utbildningarna.

 

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15- Övrigt

Beslut

Punkten utgår då inga övriga frågor ställs.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

Valnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning

Nästa sammanträde hålls den 26 mars kl 14-16:00.

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

 

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 1

   



Förtidsröstningslokaler EU-valet 2019

§ 2

19/VN/8
   



Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Bankgiro
577-3338

Sida
1(1)

Datum
2019-01-22

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen
Valnämnden

Förtidsröstningslokaler  EU-valet 2019
Hallsberg:
Hallsbergs bibliotek
Dagcentralen Knuten

Pålsboda
Sköllergården, gymnastiksalen

Sköllersta
Sockenstugan

Hjortkvarn
Hjortkvarns bibliotek

Vretstorp
Dagcentralen Esslatorp, gamla biblioteket

Östansjö
Folkets Hus



Röstmottagare i förtidsröstningen

§ 3

   



Information kring risk- och sårbarhetsanalys 
samt hot och våld mot förtroendevalda

§ 4

19/VN/7
   



EU valet 2019

Utgångspunkter för stöd

Att stärka förmågan genom påbörjade risk- och sårbarhetsanalyser som inkluderar:
• Risker som kan påverka valets genomförande
• Sårbarheter som kan inverka på valets genomförande
• Åtgärder för stärkt robusthet

Övergripande hotbilder

Risk och sårbarhetsanalyser



Robusta val är en viktig del av rikets säkerhet

Rikets säkerhet

Yttre säkerheten

Totalförsvaret

Civilt försvar

Exempelvis
Elförsörjning, 

vattenförsörjning, 
telekommunikation, 
hälso- och sjukvård

Militärt försvar

Inre säkerheten

Exempelvis
Hot, våld eller tvång 

för att påverka 
politikens utformning



Övergripande hotbilder (1 av 3)

Hot mot röstberättigades vilja och förmåga att rösta
• Omedveten spridning av desinformation pga bristande kunskap
• Medveten spridning med syfte att vilseleda för att undergräva demokratin eller för att
påverka valresultatet. 
Medveten informationspåverkan från främmande makt i syfte att påverka målgruppers
uppfattningar, beteenden och beslutsfattande till främmande makts fördel

- Ge väljarna rätt förutsättningar för att kunna rösta, d v s korrekt information om hur,
var och när det är möjligt att avlägga sin röst
- Ge valarbetare rätt förutsättningar att informera korrekt

Exempel på typrisker som kan påverka viljan att rösta:
• Risk för omedveten spridning av desinformation
• Risk för medveten informationspåverkan



2019-01-28

Övergripande hotbilder (2 av 3)

Hot mot valets genomförande
• Omedvetna handlingar i form av ”mänskliga faktorn” eller försumlighet
• Medvetna handlingar aktörer som har som syfte att sabotera valgenomförandet

Ge förutsättningar för en fungerande organisation och administration (förberedelser, 
genomförande och administration efter)

Exempel på typrisker som kan påverka valgenomförandet:
• Hot eller sabotage mot vallokaler
• Hot mot röstmottagare och/eller valkanslipersonal 
• Sabotage av röster eller annat valmaterial
• Sabotage eller försumlighet vid transporter
• Sabotage av rösträkning
• Försumlighet i röstmottagande



2019-01-28

Övergripande hotbilder (3 av 3)

Hot mot tilltron till valresultatet

• Sabotage i rösträkningen (uppmärksammat under senare år)
• Borttappade eller flyttade valsedlar kan leda till anklagelser mot kommunens
valorganisation

Manipulerade filmer från röstande och räkning som sprids i sociala medier

Exempel på typrisker:
• Manipulation av röster eller rösträkning
• Fabricerade uppgifter om felaktigt handhavande eller otillbörlig påverkan



Frågeställningar

• ”Vilka risker har ni identifierat vid tidigare risk- och sårbarhetsanalyser?

• ”Finns fler orsaker som kan resultera i de här konsekvenserna?”

• ”Vilka konsekvenser får risken om den inträffar?”

• ”Vad är sannolikheten att den inträffar?”

Tips

• Utred orsak, händelse och konsekvens vid vägledning av formulering av risker

• Magkänsla i bedömningen brukar räcka långt!

• Be deltagarna jämföra olika risker för stöd i bedömning av risknivå

• Överföring av risker betyder att annan aktör svarar för åtgärderna, men 
kravställningen behöver vanligen komma från kommunen

• Ställ öppna frågor!

Riskanalys



#Nr Risk Risknivå Riskutvärdering (Kan 
risken accepteras? Ja/Nej)

Motivering

1 Risken för omedveten spridning av desinformation 

2 Risk för medveten informationspåverkan

3 Risk för våld eller hot om våld mot valnämnden eller valkansliets personal

4 Risk för våld eller hot om våld mot röstmottagare

5 Risk för attack och sabotage mot vallokaler

6 Risk för sabotage av valmaterial

7 Risk för sabotage eller försumlighet vid transporter

8 Risk för sabotage av rösträkning

9 Risk för stöld och publicering av förtidsröster

10 Risk för manipulation av röster eller rösträkning

11 Risk för försumlighet i röstmottagande

12 Risk för fabricerade uppgifter om felaktigt handhavande eller otillbörlig påverkan

13

14

15

16

17

18

19

20
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Händelse/incident Sannolikhet 
1=låg
5=hög

Risk för hela valets genomförande
5=låg
1=hög

Åtgärd/förebyggande arbete

Påsar med valsedlar går sönder vid transport 2 4 Packa påsarna på ett säkert sätt

Störning vid rösträkning 3 3 Prat med den som stör och förklara att hen stör koncentrationen alternativt kontakta valkansliet

Sabotage eller incident vid transport av valsedlar 1 4 Kontakta valkansliet alternativt ring polisen

Oordning i valsedelställ 4 3 Håll ständig bevakning av valställ

Störningar utanför vallokal 2 4 Ring valkansliet, väktare eller polis 

Hotfullt beteende mot röstmottagare 2 5 Om det är svårt att lösa situationen på egen hand , ring valkansli, väktare eller polis

Rösträknare infinner sig inte för uppdraget 1 2 Säkerställ i förväg att det finns ersättare

Larmet går i valllokal 4 5 Kontakta fastighetsskötare

Störningar vid förtidsröstning 3 3 Om det är svårt att lösa situationen på egen hand, ring valkansliet, väktare eller polisen

Brand i vallokal 1 5 Utrym lokalen, ring 112
Negativa och kränkande kommentarer om valet på kommunens 
facebooksida 

3 3 Kommunikatörerna håller bevakning och meddelar valkansliet om det är något särskilt som behöver göras.



Kontakt

Birgitta Rydén
0582-68 50 44
072-218 58 02



Vallokaler EU-valet 2019

§ 5

19/VN/9
   



Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Bankgiro
577-3338

Sida
1(1)

Datum
2019-01-22

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen
Valnämnden

Vallokaler EU-valet 2019

Valdistrikt Vallokal
Hässleberg Stocksättersskolan

Kårstahult Kommunens förråd

Vingen Biblioteket Hallsberg

Vadsbron Transtensskolan

Långängen Kullängen

Vretstorp Esslatorp

Östansjö Folkets Hus

Sköllersta Sköllersta skola

Pålsboda Folkasboskolan

Svennevad Församlingshemmet

Bo Hjortkvarns bibliotek



Antal valförrättare i valdistrikten

§ 6

19/VN/1
   



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/VN/1 

Antal valförrättare i valdistrikten

Ärendebeskrivning
För att upprätthålla god service och uppfylla de lagkrav som finns på valhemlighet föreslås nämnden 
besluta att varje valdistrikt ska ha 6st valförrättare.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att det ska finnas 6 st valförrättare i alla valdistrikt.

Kommunstyrelseförvaltningen

Anna Lindqvist Maria Fransson

Valsamordnare Handläggare



Öppettider i vallokaler i EU-valet 2019

§ 7

19/VN/2
   



Valdistriktens presidium

§ 8

   



Valkansliets personal

§ 9

19/VN/3
   



Ambulerande röstmottagare

§ 10

19/VN/4
   



Utkvittering av värdeförsändelser

§ 11

19/VN/5
   



Arvoden EU-valet 2019

§ 12

19/VN/6
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